
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/87 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je 
jeho součástí, pozemku parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, 

pozemku parc.č. 635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku 
parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 638  

včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 639 včetně budovy 
č.p. 515 (bydlení), která je jeho součástí a pozemku parc.č. 641/6 včetně budovy č.p. 329 

(obč. vyb.), která je jeho součástí, nazývané též Areál Skloněná, to vše v kat. území 
Vysočany, z vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, IČO: 
00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví HMP a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ vč. úpravy 
celkových nákladů akce č. 45184 - Výkupy pozemků budov a staveb - HOM 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

2.  postupovat se získanými objekty ve vztahu k městské části Praha 9 v souladu s 
důvodovou zprávou tohoto tisku 

Termín: 31.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9559  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/87 ze dne 9. 9. 2021 
 

Stejnopis č.: …….. 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Smlouva č. KUP/. ………../2021 

evid. č. smlouvy DPP: 0004690021 

uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku 

dle §§ 2079 a násl. a 2128 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“), 

(dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“) 

 

mezi 

 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

sídlo:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., 

členem představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Zapsaná:   v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 847 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

 

Hlavním městem Prahou 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

zastoupeným Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Bankovní spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

                               číslo účtu: 27- 5157998/6000 vedený u PPF banky 

                               konstantní symbol: 0558 

                            variabilní symbol: ………….. 

(dále jen „kupující“) 

 

(oba dále také jako „smluvní strany“) 

 

I. 
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1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících: 

a. nemovitých věcí 

pozemku parc.č. 633 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 634 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 636 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 638 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 639 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemku parc.č. 641/6 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 329 (obč. vyb.), která je jeho 

součástí, 

to vše v kat. území Vysočany, obec Praha, tak, jak je zapsáno na LV č. 590 vedeném u Katastrálního 

úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým 

věcem nabyl prodávající na základě Hospodářské smlouvy 2/1989 a kolaud. rozh. 6389/85/výst. ze dne 

10.2.1986, kotelna, Usnesením vlády České republiky ze dne 21.12.1990 č. 366 – vložení majetku jako 

celku do a.s. k 31.12.1990, Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 04.04.2011, a 

Smlouvy směnné ze dne 14.01.2013, 

b.   movitých věcí, jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást.  

 

2. Předmětem koupě dle této smlouvy jsou následující: 

a. nemovité věci 

pozemek parc.č. 633 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 634 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 636 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 638 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 639 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho 

součástí, 

pozemek parc.č. 641/6 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy č.p. 329 (obč. vyb.), která je jeho 

součástí, 

to vše v kat. území Vysočany, obec Praha, 

b.   movité věci, jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 (soupis mobiliáře) k této smlouvě a tvoří její nedílnou 

součást. 

 

(vše dále jen „předmět koupě“). 
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3. Předmět koupě uvedený v odst. 2 a) tohoto článku a jeho stav je popsán ve znaleckém posudku č. 17/2021 ze dne 

22. 04. 2021 vyhotovený znaleckou kanceláří I R A, spol. s r.o., se sídlem Hálova 62/29, 190 15 Praha 9, jenž je 

jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen ,,znalecký posudek“). 

Předmět koupě uvedený v odst. 2 b) tohoto článku je ve vlastnictví prodávajícího na základě kupní smlouvy č. 

RS: 0003510021 ze dne 8.4.2021. 

 

II. 

1. Prodávající prodává předmět koupě uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, 

právy a povinnostmi s jeho vlastnictvím spojenými a kupující jej kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

 

2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že movité věci umístěné na nebo v předmětu 

koupě, které nejsou součástí nebo příslušenstvím předmětu koupě a jsou ve vlastnictví prodávajícího, se považují 

za součást předmětu koupě a kupující nabytím vlastnického práva k předmětu koupě se stává vlastníkem i těchto 

movitých věcí. 

 

III. 

1. Prodávající prohlašuje, že:  

 

a) si není vědom, že by na předmětu koupě vázly dluhy, zejména nedoplatky na energiích a jiných peněžních 

platbách vztahujících se k předmětu koupě, (vyjma nedoplatku za odběr vody v období 28.1.2021 do 

8.4.2021, který bude hradit původní nájemce  a dále vyjma možného soudního sporu s původním nájemcem 

na úhradu nevynaložených nákladů za opravu nad rámec běžné údržby), věcná břemena, předkupní, zástavní, 

zadržovací nebo jiná zajišťovací práva třetích osob ani jiné právní závazky bez ohledu na to, zda se tato 

práva zapisují do katastru nemovitostí či do jiného veřejného seznamu, a u těch práv, která se do katastru 

nemovitostí zapisují prodávající prohlašuje, že u příslušného katastrálního úřadu ve vztahu k předmětu 

koupě nejsou podány žádné návrhy, o nichž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto a rovněž, že právní 

vztahy k předmětu koupě nejsou dotčeny změnou ani nejsou sporné.  

 

b) neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně předmětu koupě zakládaly práva uvedená v písm. 

a) tohoto odstavce a prodávající neučinil žádné právní jednání směřující k převodu vlastnického práva 

předmětu koupě na jinou osobu ve smyslu § 1100 odst. 2 občanského zákoníku; žádná třetí osoba nebude 

převodem předmětu koupě na kupujícího dotčena ve svém právu a neubude oprávněna domáhat se relativní 

neúčinnosti této kupní smlouvy ve smyslu § 589 občanského zákoníku, 

 

c) ke dni podpisu této kupní smlouvy si není vědom, že by si třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok 

(zejména nárok na právo vlastnické, či právo odpovídajícímu věcnému břemenu) ve vztahu k předmětu 

koupě, vyplývající zejména z restitučních, rehabilitačních a jiných obdobných předpisů, a nemá vědomost o 

tom, že by existoval jakýkoliv důvod zahájení nebo vedení soudního, správního nebo jiného řízení před 

orgánem veřejné moci, rozhodcem, arbitrem nebo podobným orgánem ohledně předmětu koupě nebo 

prodávajícího, které by mohlo ohrozit zájmy kupujícího související s touto smlouvou, 

 

d) si není vědom, že by ke dni uzavření této smlouvy vůči prodávajícímu bylo vedeno soudní, správní, rozhodčí, 

exekuční, insolvenční nebo jiné řízení před jakýmkoli orgánem veřejné moci, statním či samosprávným 

orgánem, rozhodčím soudem nebo rozhodcem, týkající se případných finančních nebo jiných závazků 

prodávajícího, které by mohlo negativně ovlivnit právní titul prodávajícího k předmětu koupě či převod 
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vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího, a ani nemá vědomost o tom, že by zahájení takového 

řízení v blízké budoucnosti hrozilo, stejně tak si není vědom, že by běžely spory týkající se nájemních a 

sousedských vztahů, správní řízení či jiné obdobné řízení, a to ani řízení před příslušným katastrálním 

úřadem týkající se předmětu koupě, které by mohly negativně ovlivnit právní titul prodávajícího k předmětu 

koupě, a ani si není vědom, že by bylo vydáno rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět koupě určitým 

způsobem nebo všeobecně jako takový, 

 

e) nemá žádné splatné a neuhrazené závazky nebo daňové nedoplatky ve vztahu ke správcům daně, které by 

vedly nebo mohly vést ke vzniku zástavního práva na předmětu koupě, nebo jiného zatížení předmětu koupě 

či k jeho postižení výkonem rozhodnutí, 

 

f) disponuje všemi oprávněními, povoleními či souhlasy příslušných orgánů nezbytnými k uzavření této kupní 

smlouvy a k provedení právního jednání, které má být učiněno na základě této smlouvy, je-li jich třeba, 

 

g) předmět koupě není bez realizace oprav zcela způsobilý k řádnému užívání, faktické a právní vady, kterých 

si je prodávající vědom jsou popsány ve znaleckém posudku č. 17/2021 ze dne 22. 04. 2021 a technickém 

posudku s názvem Technická Due Diligence z 11/2019. 

 

h) podpis a plnění této smlouvy ze strany prodávajícího nebude mít za následek porušení nebo nesplnění 

jakéhokoliv ujednání, smlouvy, rozhodnutí nebo zákona, jehož je prodávající stranou nebo adresátem.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakékoli z prohlášení prodávajícího uvedených v písm. a) až h) odst. 

1 tohoto článku ukáže v podstatném ohledu nepravdivým, nepřesným, neúplným, matoucím, klamavým nebo 

zavádějícím, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu požadovat náhradu škody ve výši, v jaké mu vznikla 

dle prokazatelných důkazů nebo v jaké výši vznikla škoda uvedením takové skutečnosti do souladu 

s příslušnými prohlášeními a zárukami, a/nebo bude oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. 

 

3. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se současným fyzickým a právním stavem předmětu koupě a předmět 

koupě kupuje a přejímá ve stavu, v jakém se nachází. 

 

4. Kupující byl seznámen s tím, že na pozemku parc. č. 737/10 vedeném na listu vlastnictví č. 8473 pro kat. území 

Vysočany, obec Praha,  (příloha č. 4) je umístěn komín (dále jen „Komín“) a na pozemku parc. č. 737/76 

vedeném na listu vlastnictví č. 503 pro kat. území Vysočany, obec Praha  (příloha č. 5) je umístěn podzemní 

kanál s kouřovody (dále jen „Kanál“), které tvoří společně příslušenství budovy č.p. 329 ve vlastnictví 

prodávajícího, která je součástí pozemku parc.č. 641/6 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Vysočany. 

Prodávající měl užívání Komínu a Kanálu ošetřeno zřízením služebnosti na základě kupní smlouvy a smlouvy 

o zřízení věcných břemen č. RS: 0000050011 ze dne 4. 4. 2011, která s ohledem na to, že se jedná o osobní 

služebnost nepřechází na kupujícího.  

 

 

IV. 

1. Kupní cena za nemovité věci stanovená na základě znaleckého posudku činí 115 400 000,- Kč (slovy: jedno 

sto patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). Převod nemovitých věcí je osvobozen od DPH podle § 56 

odst. 3 zákona o DPH. 
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Kupní cena za movité věci stanovená na základě kupní smlouvy č. RS: 0003510021 ze dne 8.4.2021 činí 

99 000,- Kč + DPH ve výši 21% tj. 119 790 Kč (slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set devadesát korun 

českých). 

Náklady za vypracování znaleckého posudku č. 17/2021 ze dne 22.4.2021 činí 147 000,- Kč + DPH ve výši 

21%, tj. 177 870 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát korun českých). 

Celková kupní cena za předmět koupě činí 115 697 660 Kč. 

Prodávající vystaví pro kupujícího fakturu – daňový doklad , a to do 8 pracovních dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění (dále DUZP). Dle § 21 odst. 2 zákona o DPH nastane DUZP dnem doručení vyrozumění 

z Katastru nemovitostí. 

 

2. Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku bude prodávajícímu zaplacena na účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to do 60 dnů ode dne doručení vyrozumění Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha, o provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího k předmětu koupě uvedenému 

v čl. I. odst. 1. písm. a. do katastru nemovitostí kupujícímu. Za den zaplacení kupní ceny uvedené v předchozí 

větě se považuje den připsání platby na účet prodávajícího. 

 

3. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 

IV. odst. 2 této smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý započatý den tohoto prodlení. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny podle 

čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy o víc než 1 měsíc je prodávající oprávněn 

od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc. 

 

V. 

 

1. Vlastnické právo k předmětu koupě uvedeném v čl. I. odst. 1. písm. a. podle této smlouvy nabude kupující  

vkladem do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním 

pracovištěm Praha. Vlastnické právo k předmětu koupě uvedeném v čl. I. odst. 1. písm. b. podle této smlouvy 

nabude kupující taktéž vkladem vlastnického práva k předmětu koupě uvedeném v čl. I. odst. 1. písm. a. podle 

této smlouvy. 

 

2. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k předmětu koupě uvedeném v čl. I. odst. 1. 

písm. a. ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha učiní kupující do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly, že správní poplatek spojený s provedením zápisu vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do 

katastru nemovitostí ponese kupující. 

 

3. Pokud by katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na vklad vlastnického práva či předkupního práva dle této 

smlouvy, popřípadě pravomocně řízení o vkladu zastavil, smluvní strany se zavazují, že uzavřou novou kupní 

smlouvu nebo dodatek k této smlouvě stejného obsahu, jež splní zákonné podmínky pro povolení vkladu, 

případně, že na pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní. 

4. Do pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu jsou smluvní strany svými projevy a závazky dle této smlouvy 

vázány. 
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VI. 

 

 

1. Prodávající předá kupujícímu, v zastoupení správce TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Blanická 

1008/28, 120 00 Praha 2, IČO: 00409316 (dále jen jako „správce“) předmět koupě protokolárně do 30-ti 

pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, 

o provedení vkladu vlastnického práva k předmětu koupě uvedeném v čl. I. odst. 1. písm. a. do katastru 

nemovitostí ve prospěch kupujícího. 

 

2. Dnem protokolárního předání předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku přechází na kupujícího nebezpečí jeho 

nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení jeho stavu. 

 

3. K předání předmětu koupě je prodávající povinen poskytnout kupujícímu veškerou potřebnou součinnost. 

 

VII. 

1.  Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu prodávajícího nebo kupujícího uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento 

účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se řídí 

§ 573 občanského zákoníku. 

 

VIII. 

1.  Smluvní strany souhlasí, aby na základě této kupní smlouvy katastrální úřad pro Prahu rozhodl o povolení 

vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí. 

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 

kupující potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. …. ze 

dne …….. 

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

a ostatními účinnými právními předpisy.  

4. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným 

orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 

smlouvy nebo jejich částí. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené kupujícím, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této 

smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v čl. I.-VIII. této smlouvy) nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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7.    Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této 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. 

8. Tato kupní smlouva je vyhotovena v osmi autorizovaných výtiscích o sedmi stranách textu a dvou přílohách, 

z nichž jeden obdrží prodávající, šest kupující a jeden bude kupujícím doručen Katastrálnímu úřadu pro hl. m. 

Prahu k řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy k předmětu koupě uvedeném v čl. 

I. odst. 1. písm. a. 

9. Autorizace se provede otiskem razítka hlavního města Prahy v pravém horním rohu každé strany textu.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy 

v registru smluv dle odst. 7. tohoto článku.  

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou 

a svobodnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

Přílohy: příloha č. 1 – znalecký posudek č. 17/2021 ze dne 12.4.2021 

příloha č. 2 – inventurní soupis movitého majetku  

        příloha č. 3 - Technická Due Diligence 

        příloha č. 4 – Výpis z LV č. 8473 

        příoha č. 5 – Výpis z LV č. 503 

 

   

 

V Praze dne:……………………..   V Praze dne:…………………….. 

 

za prodávajícího:     za kupujícího: 

 

………………………………………….  ……………………………….. 

Ing. Petr Witowski                                              Ing. Jan Rak 

předseda představenstva                 ředitel odboru hospodaření  

                                   s majetkem MHMP  

 

………………………………………… 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D 

člen představenstva 
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ZNALECKÝ POSUDEK 
 

č. 17/2021 
 

určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 633, jehož součástí je stavba č.p. 517, 

p.č. 634, jehož součástí je stavba č.p. 522, p.č. 635, jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož 

součástí je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož součástí je stavba 

č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba č.p. 326, evidované na listu vlastnictví č. 590 pro 

katastrální území Vysočany, obec Praha 
 

 

         
 

 

Zadavatel:  

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost IČ: 00005886 

Sokolovská 42/217 

190 00 Praha 9 - Vysočany 
 

Číslo jednací zadavatele:  

7212002267 
 

Popis předmětu znaleckého posudku:  

Určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé výše uvedeného nemovitého majetku pro interní potřebu 

objednatele. 
 

Zhotovitel:  

I R A, spol. s r.o. 

znalecká kancelář 

Hálova 62/29 

190 15 Praha 9  
 

Obor, odvětví, specializace:  

Obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitostí. 
 

Datum, k němuž je majetek oceněn:  12.04.2021 
 

Počet stran: 170 stran posudku včetně příloh 
 

Číslo a celkový počet vyhotovení:  Vyhotovení č.    , z celkem 2 vyhotovení. 
 

Praha, dne: 22.04.2021 
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1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 
 

1.1. Odborná otázka zadaná zadavatelem :  

Úkolem znalce je dle objednávky č. 7212002267 ze dne 06.04.2021 určení ceny zjištěné a ceny v místě a 

čase obvyklé pozemků p.č. 633, jehož součástí je stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je stavba č.p. 

522, p.č. 635, jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož součástí je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož 

součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož součástí je stavba č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba 

č.p. 326, evidované na listu vlastnictví č. 590 pro katastrální území Vysočany, obec Praha. 

 

Znalecký posudek je vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb. v platném 

znění - Zákon o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., 

k provedení  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o změně některých zákonů,  ve znění zákona č. 

303/2013 Sb., (oceňovací  vyhláška), ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb.,  č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., 

č.443/2016 Sb., č.457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a 488/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021 a dále v souladu s 

"Metodikou oceňovaní nemovitostí České komory odhadců majetku - profesního sdružení znalců a odhadců 

majetku®". Metodika obsahuje základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. 

Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského 

sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). 

 

Cena v místě a čase obvyklá je v tomto znaleckém posudku určena dle §2, odst. 2 až 5, zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku, v platném znění, jako cena obvyklá, resp. tržní hodnota oceňovaného majetku. V 

souladu s §1c oceňovací vyhlášky je spolu s určením ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty, určena i cena zjištěná. 
 

1.2. Účel použití znaleckého posudku :  

Znalecký posudek je zpracován pro interní potřebu jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o dalším využití 

oceňovaného majetku. 
 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku :  

Zadavatelem nebyly sděleny žádné skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku. 

 

2. VÝČET PODKLADŮ 
 

2.1. Popis postupu znalce při výběru dat :  

Pro určení ceny obvyklé je nutné v souladu s §2, odst. 2, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, získat 

sjednané ceny, tedy provést porovnání sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby. (§1a 

platného cenového předpisu – oceňovací vyhlášky). V tomto případě sice byly nalezeny realizované transakce 

obdobných typů majetků (ubytovacích objektů), avšak z důvodu značné specifičnosti oceňovaného souboru 

nemovitých věcí - ubytovny a hotel se zázemím značných objemových parametrů ve zhoršeném až špatném 

technickém stavu, lze konstatovat, že i přes provedenou adjustaci parametrů dle doporučených postupů 

porovnávací hodnoty je takto stanovená porovnávací hodnota spíše orientačního charakteru a slouží k ověření 

výsledků dalších použitých oceňovacích metod, neboť použité vzorky mají rozdílné parametry zejména 

velikosti a technického stavu. 

 

V souladu s §1a, odst. 4, oceňovací vyhlášky, byly provedeny následující postupy, které byly pro zjištění 

realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny : 

 

- provedena rešerše cenových údajů ČÚZK prostřednictvím mapového portálu i příslušné aplikace, kde 

byly nalezeny realizované ceny obdobných typů objektů, avšak rozdílných parametrů zejména 

velikosti a technického stavu 

- provedena rešerše v Registru smluv, kde nebyly realizované prodeje obdobných majetků v daném 

místě a čase nalezeny 

 

S ohledem na tyto výsledky lze konstatovat, že k datu ocenění nelze nalézt identické či parametrově obdobné 

realizované prodeje obdobných majetků v daném místě a čase a tedy nelze určit cenu obvyklou dle §2, odst. 

2, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  
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V souladu s §2, odst. 3, v odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, je ocenění majetku v tomto 

znaleckém posudku provedeno tržní hodnotou dle §2, odst. 4, zákona č. 151/1997 Sb..  

 

Pro potřeby určení tržní hodnoty pak jako vstupní data (zdroj dat) slouží ve věcné hodnotě cenová databáze 

vycházející z platného cenového předpisu, pro pozemky databáze realizovaných cen (cenové údaje) ČÚZK, 

pro potřeby výnosové hodnoty hladina tržního nájemného zjištěná z porovnání obdobných nabídek pronájmů 

zjištěných z realitní inzerce prostřednictvím realitních portálů (např. www.sreality.cz).  Nákladové položky 

jsou určeny jednak dle ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí, jednak vypočteny z reprodukční ceny 

použitých stavebních objektů, míra kapitalizace pak využívá Výnosy koše státních dluhopisů - Databáze 

časových řad ARAD České národní banky a ekonomické parametry (TRP, koeficient beta) převzaté z 

výzkumu prof. Damodarana (www.damodaran.com). Porovnávací hodnota pak vychází z porovnání 

realizovaných cen obdobných typů majetku získané ze Sbírky listin ČÚZK.  

 

Pro potřeby určení ceny zjištěné v souladu s §1c cenového předpisu je využit zákon č. 151/1997 Sb. v platném 

znění - Zákon o oceňování majetku a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., 

k provedení  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o změně některých zákonů,  ve znění zákona č. 

303/2013 Sb., (oceňovací  vyhláška), ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb.,  č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., 

č.443/2016 Sb., č.457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a 488/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021. 
 

2.2. Podklady pro vypracování znaleckého posudku :  

- Výpis z katastru nemovitostí pro oceňovaný majetek 

- Snímek z katastrální mapy 

- Technická Due Diligence - posouzení technického stavu areálu DP hl.m. Prahy, Skloněná, 11/2019, 

zpracovatel SGS Czech Republic spol. s r.o. 

- Předchozí nájemní smlouvy na oceňovaný majetek (č. 240092, 250091 a 760096) 

- Územní plán hl.m. Prahy 

- Prohlídka a zaměření na místě 

- Digitální technická mapa hl.m. Prahy 

- Cenová mapa stavebních pozemků hl.m. Prahy 

- Limity využití území 

- Cenové údaje nemovitých věcí ČÚZK 

- Realitní nabídky získané prostřednictvím realitních portálů (www.sreality.cz) 

- Výnosy koše státních dluhopisů - Databáze časových řad ARAD České národní banky 

- Ekonomické parametry (TRP, koeficient beta) převzaté z výzkumu prof. Damodarana 

(www.damodaran.com) 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, 

vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o 

změně některých zákonů,  ve znění zákona č. 303/2013 Sb., (oceňovací  vyhláška), ve znění vyhlášky 

č.199/2014 Sb.,  č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., č.443/2016 Sb., č.457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a 

488/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021 

- Metodika oceňování nemovitých věcí - Česká komora odhadců majetku - profesního sdružení znalců 

a odhadců majetku 

- Další odborná literatura a právní předpisy 
 

2.3. Věrohodnost zdroje dat :  

Údaje získané prostřednictvím realitních portálů nebylo možno nezávisle ověřit, neboť nelze reálně získat 

přístup do všech nabízených nemovitých věcí, vychází se tak z parametrů a dat uvedených v těchto nabídkách. 

Ostatní údaje – data z ČÚZK, postupy dle cenového předpisu i ekonomické parametry pocházejí z 

věrohodných zdrojů státních i soukromých vědeckých institucí. 
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3. NÁLEZ 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Vlastník majetku:  

Dle výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 590 pro k.ú. Vysočany je jako vlastník oceňovaného 

majetku zapsán : 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost IČ: 00005886 

Sokolovská 42/217 

190 00 Praha 9 - Vysočany 

 

Katastrální údaje : kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany 

Adresa nemovité věci: U Kloubových domů, Pod Balkánem 329, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 19000 

Praha 9 - Vysočany 

 

Místopis: 

Oceňovaný nemovitý majetek se nachází při ulici U Kloubových domů a Pod Balkánem v městské části Praha 

9 - Vysočany. Oceňovaný majetek se nachází v rezidenční zástavbě převážně bytových domů. V 

bezprostředním sousedství se nachází i objekty občanské vybavenosti - domov pro seniory, základní škola, 

mateřská škola, gymnázium, střední škola a střední odborné učiliště, hřiště, restaurace, obchody. 

 

Vysočany jsou čtvrť a katastrální území v městském obvodu Praha 9. Většina Vysočan leží na území městské 

části Praha 9, pouze malá část (sportovní areál a zahrádkářská kolonie Na Balkáně) patří k Praze 3. Katastrální 

území Vysočany sousedí s Prosekem, Letňany, Kbely, Hloubětínem, Hrdlořezy, Žižkovem a Libní. Mezi lety 

1902–1921 byly Vysočany samostatným městem, v roce 1922 se staly součástí tzv. Velké Prahy.  

 

V daném místě je dostupná kompletní technický infrastruktura. Dopravní dostupnost z hlediska MHD je pouze 

autobusy (autobusová zastávka Skloněná v ulici Novovysočanská, cca. 100 metrů), v dojezdu autobusů je 

stanice tramvaje (Krejcárek - 2 zastávky autobusem) a metra (Vysočanská - 4 zastávky autobusem). V dojezdu 

autobusu je též železniční stanice (Praha - Libeň  - 3 zastávky autobusem). 

 

Situace: 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: okrajová část - bytové domy zděné 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

 

Přístup přes pozemky: 

641/1 Hlavní město Praha 

641/2 Hlavní město Praha 

641/3 Hlavní město Praha 
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Celkový popis nemovité věci: 

Předmětem ocenění je určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 633, jehož součástí je 

stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je stavba č.p. 522, p.č. 635, jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, 

jehož součástí je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož součástí je stavba 

č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba č.p. 326, evidované na listu vlastnictví č. 590 pro katastrální 

území Vysočany, obec Praha. 

 

 
Letecký snímek z katastrální mapy 

 

Jedná se o areál sestávající ze 7 samostatných objektů situovaných podél ulic U Kloubových domů a Pod 

Balkánem. 5 z těchto 7 objektů (domy č.p. 515, 517, 518, 519 a 522) jsou tvarově identické a tvoří jádro 

původní zástavby dané lokality, s dobou vzniku ve 20. a 30. letech minulého století. Z těchto domů domy č.p. 

515 a 522 k datu ocenění sloužily jako hotel a domy č.p. 517, 518 a 519 sloužily jako ubytovna. Objekt č.p. 

329 je samostatná kotelna a dům č.p. 516 je recepce a jídelna s kuchyní, sloužící provozu hotelu a ubytoven. 
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Archivní letecký snímek 1938 

 
Plán Prahy z roku 1938 
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Oceňované nemovité věci jsou napojeny na veřejné inženýrské sítě vody, elektro a kanalizace, plyn je zaveden 

do objektů č.p. 516, 517 a 329. 

 

Příslušenstvím objektů jsou venkovní úpravy sestávající z přípojek inženýrských sítí včetně rozvodů tepla z 

kotelny do jednotlivých objektů, venkovních schodišť, opěrných zdí, osvětlení a zpevněné plochy terasy. 

 

Předmětem ocenění jsou i pozemky p.č. 633, 634, 635, 636, 638, 639 a 641/6 v k.ú. Vysočany, evidované v 

katastru nemovitostí jako zastavěné plochy a nádvoří a fakticky bezprostředně zastavěné jednotlivými 

oceňovanými objekty (součást pozemků).   

 

 
3D model – širší vztahy 

 

V platném územním plánu hl.m. Prahy jsou oceňované objekty zakresleny ve funkčním využití území SV - 

všeobecně smíšené. 

 

SV - všeobecně smíšené 

 

Hlavní využití: 

Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, 

administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 

 

Přípustné využití: 

Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. 

nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s 

obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby 

pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 

mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného 

stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná 

nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro 

bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních 

objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. 
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Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná 

zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže. 

 

Podmíněně přípustné využití: 

Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných 

případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová 

zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 

000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice 

pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby 

pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. 

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených 

pozemků. 

 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality 

a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

 
Územní plán 

 

Oceňovaný majetek je užíván v souladu s platným územním plánem. 

 

Oceňovaný majetek se nachází v zastavěném území obce. 
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Rizika: 

 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 

ANO Stavba je na pozemcích jiného vlastníka 

Komentář: Část stavby č.p. 516 (recepce s jídelnou) se dle leteckého snímku z katastrální mapy nachází 

kromě pozemku p.č. 638 i na pozemku p.č. 641/2 jiného vlastníka (hl.m. Praha). Jedná se patrně o 

přestavek této stavby. Tato skutečnost je v určení tržní hodnoty majetku zohledněna odečtením hodnoty 

této závady. Na pozemku p.č. 641/2 a 637 (hl.m. Praha) se též nachází terasa patřící k tomuto objektu. 

Vzhledem k tomu, že k datu ocenění tato terasa již není fakticky užívána, je tato skutečnost v tomto 

znaleckém posudku zohledněna odečtením předpokládaných nákladů na její odstranění. 

 

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 

Komentář: Oceňovaný nemovitý majetek se nachází mimo záplavové území.  

  

 

Ostatní rizika:   

NE Nemovitá věc není pronajímána 

ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 

Komentář: Část oceňovaných staveb (budovy č.p. 517, 518 a 519 - ubytovny) jsou ve zhoršeném až 

špatném technickém stavu a jejich další využití je možné za předpokladu provedení významné 

rekonstrukce těchto objektů. Ostatní stavby (budovy č.p. 515, 516, 522 a 329) vyžadují dílčí rekonstrukce, 

částečně z hlediska technického stavu, částečně i z hlediska morálního zastarání. Podrobnější informace 

jsou u popisů jednotlivých oceňovaných objektů. 

 

 

Postavení na trhu: 

Pro určení ceny obvyklé je nutné v souladu s §2, odst. 2, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, získat 

sjednané ceny, tedy provést porovnání sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby. (§1a 

platného cenového předpisu – oceňovací vyhlášky). V tomto případě sice byly nalezeny realizované transakce 

obdobných typů majetků (ubytovacích objektů), avšak z důvodu značné specifičnosti oceňovaného souboru 

nemovitých věcí - ubytovny a hotel se zázemím značných objemových parametrů ve zhoršeném až špatném 

technickém stavu, lze konstatovat, že i přes provedenou adjustaci parametrů dle doporučených postupů 

porovnávací hodnoty je takto stanovená porovnávací hodnota spíše orientačního charakteru a slouží k ověření 

výsledků dalších použitých oceňovacích metod, neboť použité vzorky mají rozdílné parametry zejména 

velikosti a technického stavu. 

 

V souladu s §1a, odst. 4, oceňovací vyhlášky, byly provedeny následující postupy, které byly pro zjištění 

realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny : 

- provedena rešerše cenových údajů ČÚZK prostřednictvím mapového portálu i příslušné aplikace, kde 

byly nalezeny realizované ceny obdobných typů objektů, avšak rozdílných parametrů zejména 

velikosti a technického stavu 

- provedena rešerše v Registru smluv, kde nebyly realizované prodeje obdobných majetků v daném 

místě a čase nalezeny 

 

S ohledem na tyto výsledky lze konstatovat, že k datu ocenění nelze nalézt identické či parametrově obdobné 

realizované prodeje obdobných majetků v daném místě a čase a tedy nelze určit cenu obvyklou dle §2, odst. 

2, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 10 

V souladu s §2, odst. 3, v odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, je ocenění majetku v tomto 

znaleckém posudku provedeno tržní hodnotou dle §2, odst. 4, zákona č. 151/1997 Sb..  

 

§2 Způsoby oceňování majetku a služeb - zákona č. 151/1997 Sb. 

 

Odstavec (4) : 

Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo 

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

uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala 

informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že 

účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně 

nezávisle. 

 

§ 1b - oceňovací vyhlášky 

Určení tržní hodnoty 

(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z 

více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní 

hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na 

kterém by byl obchodován. 

(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a 

nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky 

proveditelné. 

 

V souladu s §1c cenového předpisu je spolu s určením tržní hodnoty určena i cena zjištěná dle §2, odst. 7, 

zákona č. 151/1997 Sb. s odůvodněním případných rozdílů v ocenění. Cena zjištěná je určena v samostatné 

části tohoto posudku. Odůvodnění případných rozdílů je v kapitole Odůvodnění. 
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4. POSUDEK 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  

1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  

2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  

3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  

4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  

5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  

6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  

7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  

8. Venkovní úpravy  

8.1. Přípojka vody  

8.2. Přípojka kanalizace  

8.3. Elektropřípojky  

8.4. Přípojka plynu  

8.5. Opěrné zdi  

8.6. Zpevněná plocha terasy  

8.7. Venkovní schodiště  

9. Osvětlení terasy  

10. Horkovod  

11. Pozemky  

 

Obsah tržního ocenění majetku  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  

1.2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  

1.3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  

1.4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  

1.5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  

1.6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  

1.7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  

1.8. Osvětlení terasy  

1.9. Horkovod  

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Venkovní úpravy  

3. Hodnota pozemků  

3.1. Pozemky  

4. Výnosová hodnota  

4.1. Výnosová hodnota  

5. Porovnávací hodnota  

5.1. Porovnávací hodnota  

6. Věcná břemena  

6.1. Přesah stavby č.p. 516 na pozemek p.č. 641/2  

6.2. Terasa na pozemku p.č. 637 a 641/2  
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Ocenění prováděné podle cenového předpisu  
Název předmětu ocenění: Areál Skloněná 

Adresa předmětu ocenění: U Kloubových domů, Pod Balkánem 329, 515, 516, 517, 518, 519, 522 

 19000 Praha 9 - Vysočany 

LV: 590 

Kraj: Hlavní město Praha 

Okres: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Vysočany 

Počet obyvatel: 1 324 277 

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., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 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., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských míst 

typu A) a obce s významnými lyžařskými středisky nebo obce s 

významnými turistickými cíli 

I  1,20 

8. Poloha obce: Katastrální území obce Prahy nebo Brna I  1,15 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 

zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, 

sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 

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

oceňovací vyhlášky: 

  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,449 

  i = 1  

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

  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,000 

  i = 1  

 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro obchod a administrativu 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I  0,65 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 

I  0,08 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek 

lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 
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5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je dostupná 

občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – stavba s 

komerční využitelností 

IV  0,10 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Nezjištěno. II  0,00 

 

  11  

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,767 

  i = 2 

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

oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,111 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,767 

1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt kotelny vytápějící jak oceňovaný areál ubytoven a hotelu, tak i přilehlé sousední bytové domy jiných 

vlastníků. Dle dělení zástupce objednatele se však u těchto bytových domů plánuje ukončení dodávek tepla. 

Objekt je samostatně stojící, z jižní části částečně zapuštěný do terénu, ze severní části k němu přiléhá objekt 

trafostanice jiného vlastníka (PREdistribuce, a.s.). Objekt má jedno nadzemní podlaží, bez podsklepení a 

obsahuje kotelnu, regulační stanici, rozvodnu el. měření, WC, umývárnu, předsíň, dílnu a sklad. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové 

Obvodové konstrukce - převážně zděné, v jižní části železobetonová stěna do úrovně terénu 

Stropy - rovné železobetonové 

Střecha - plocha ve dvou úrovních z železobetonových panelů 

Krytina - asfaltové a PVC pásy, k datu ocenění se zatékáním 

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané  

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - kabřincové pásky  

Schodiště - není 

Podlahy - keramická dlažba, PVC 

Okna - světlíky z luxferů, ocelová jednoduchá 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, plechové venkovní 

Vrata - plechová 

Vytápění - 4 plynové kotle pro potřeby vytápění celého souboru nemovitostí o výkonu cca. 4 MW (výrobce 

ČKD), na hranici životnosti 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - plynové kotle 

Instalace plynu - zemní plyn 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadlo, sprcha 

Ostatní vybavení - VZT k datu ocenění nefunkční 
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Objekt byl postaven v roce 1982. Technický stav je k datu ocenění zhoršený, do objektu zatéká patrně skrz 

světlíky. Objekt je v původním stavu pouze s dílčími opravami zejména technologické části, tato je na hranici 

své životnosti. 

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: M. budovy výrobní pro energetiku 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

Vrchní stavba  297,28 m2  5,50 m  1 635,04 

Součet   297,28 m2   1 635,04 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 635,04 / 297,28 = 5,50 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 297,28 / 1 = 297,28 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba (297,28)*(5,50) =  1 635,04 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  1 635,04 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 635,04 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm N 100 

3. Stropy železobetonové panelové S 100 

4. Krov, střecha střecha plochá se světlíky S 100 

5. Krytiny střech asfaltové a PVC pásy S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (žlaby a svody) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů jednovrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů stříkané vápenocementové, kabřincové 

pásky 

S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody chybí C 100 
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11. Dveře dřevěné do ocelových zárubní, kovové S 100 

12. Vrata kovová S 100 

13. Okna kovová S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba S 100 

15. Vytápění ústřední s plynovými kotly N 100 

16. Elektroinstalace 230/400 V S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody plynový kotel se zásobníkem N 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty N 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní vzduchotechnika S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

27. Vnitřní obklady běžné obklady A 100 

28. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu A 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  10,40 100  1,00  10,40 

2. Svislé konstrukce N  23,30 100  1,54  35,88 

3. Stropy S  12,30 100  1,00  12,30 

4. Krov, střecha S  6,30 100  1,00  6,30 

5. Krytiny střech S  2,30 100  1,00  2,30 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  5,40 100  1,00  5,40 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 

10. Schody C  3,00 100  0,00  0,00 

11. Dveře S  3,10 100  1,00  3,10 

12. Vrata S  0,30 100  1,00  0,30 

13. Okna S  4,30 100  1,00  4,30 

14. Povrchy podlah S  3,00 100  1,00  3,00 

15. Vytápění N  1,70 100  1,54  2,62 

16. Elektroinstalace S  7,30 100  1,00  7,30 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  1,90 100  1,00  1,90 

19. Vnitřní kanalizace S  1,70 100  1,00  1,70 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody N  0,40 100  1,54  0,62 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. N  2,80 100  1,54  4,31 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní S  6,40 100  1,00  6,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

27. Vnitřní obklady A  1,50 100  1,00  1,50 

28. Vnitřní plynovod A  1,90 100  1,00  1,90 

Součet upravených objemových podílů  115,63 

Koeficient vybavení K4:  1,1563 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 
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Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 10,40 100,00 1,00 10,40 8,99 39 150 26,00 2,3374 

2. Svislé konstrukce N 23,30 100,00 1,54 35,88 31,03 39 100 39,00 12,1017 

3. Stropy S 12,30 100,00 1,00 12,30 10,64 39 100 39,00 4,1496 

4. Krov, střecha S 6,30 100,00 1,00 6,30 5,45 39 70 55,71 3,0362 

5. Krytiny střech S 2,30 100,00 1,00 2,30 1,99 39 50 78,00 1,5522 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,52 39 40 97,50 0,5070 

7. Úprava vnitřních povrchů S 5,40 100,00 1,00 5,40 4,67 39 50 78,00 3,6426 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,77 39 40 97,50 2,7008 

11. Dveře S 3,10 100,00 1,00 3,10 2,68 39 50 78,00 2,0904 

12. Vrata S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,26 39 40 97,50 0,2535 

13. Okna S 4,30 100,00 1,00 4,30 3,72 39 50 78,00 2,9016 

14. Povrchy podlah S 3,00 100,00 1,00 3,00 2,59 39 40 97,50 2,5252 

15. Vytápění N 1,70 100,00 1,54 2,62 2,27 39 40 97,50 2,2133 

16. Elektroinstalace S 7,30 100,00 1,00 7,30 6,31 39  0,00 0,0000 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,26 39 40 97,50 0,2535 

18. Vnitřní vodovod S 1,90 100,00 1,00 1,90 1,64 39 40 97,50 1,5990 

19. Vnitřní kanalizace S 1,70 100,00 1,00 1,70 1,47 39 50 78,00 1,1466 

21. Ohřev teplé vody N 0,40 100,00 1,54 0,62 0,54 39 40 97,50 0,5265 

23. Vnitřní hygienické vyb. N 2,80 100,00 1,54 4,31 3,73 39 40 97,50 3,6368 

25. Ostatní S 6,40 100,00 1,00 6,40 5,53 39 40 97,50 5,3918 

27. Vnitřní obklady  1,50 100,00 1,00 1,50 1,30 39 40 97,50 1,2675 

28. Vnitřní plynovod  1,90 100,00 1,00 1,90 1,64 39 40 97,50 1,5990 

Opotřebení: 55,4 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  3 076,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9422 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,6818 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,1563 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3080 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  6 041,13 

Plná cena: 1 635,04 m3 * 6 041,13 Kč/m3 =  9 877 489,20 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 55,4 % /100) *  0,446 

Nákladová cena stavby CSN =  4 405 360,18 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  3 378 911,26 Kč 

Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 - zjištěná cena =  3 378 911,26 Kč 
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2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovací části hotelu (bývalý hotel „Jasmín”) nacházející se v severozápadní části areálu, těsně u 

objektu č.p. 516 - recepce. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 nadzemními podlažími a půdou 

bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 11 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím,  

výměník, 2x sklad, WC muži, ženy, chodbu a schodiště, ve 2.NP 13 hotelových pokojů různé velikosti s 

vlastním sociálním zázemím, 4x sklad, chodbu a schodiště, ve 3.NP 13 hotelových pokojů různé velikosti s 

vlastním sociálním zázemím, 4x sklad, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní s počínající známkou degradace v důsledku vlhkosti 

(soklová část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, koberce 

Okna - dřevěná zdvojená 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy 

Ostatní vybavení - mříže, hydranty 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1936. V roce 1992 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v rámci které 

byl objekt přestavěn z původní ubytovny na hotel. Technický stav je k datu ocenění vyhovující až zhoršený, s 

původním vybavením a technickým stavem z doby této rekonstrukce. Část konstrukčních prvků je tak již na 

hranici své životnosti.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 
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Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, hydranty S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 
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Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 85 150 56,67 3,6949 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 85 100 85,00 13,2090 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 85 100 85,00 7,2250 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 29 80 36,25 2,2910 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 29 80 36,25 1,0150 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 29 35 82,86 0,5137 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 29 50 58,00 4,2688 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 40 72,50 2,4070 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 29 40 72,50 2,3273 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 85 100 85,00 2,4650 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 29 50 58,00 2,2852 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 29 50 58,00 3,5438 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 29 40 72,50 3,6830 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 29 40 72,50 4,3572 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 50 58,00 1,9256 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 29 40 72,50 1,6530 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 29 40 72,50 3,2335 
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25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 29 40 72,50 3,3060 

Opotřebení: 68,6 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 973,81 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 973,81 Kč/m3 =  34 260 756,16 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 68,6 % /100) *  0,314 

Nákladová cena stavby CSN =  10 757 877,43 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  8 251 291,99 Kč 

Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 - zjištěná cena =  8 251 291,99 Kč 
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3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt recepce hotelu s jídelnou a kuchyní nacházející se v severozápadní části areálu, těsně za objektem č.p. 

515 - ubytovací část hotelu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, s 1 nadzemním podlažím. Objekt 

obsahuje zádveří, recepci, šatnu, hygienické zázemí muži a ženy, jídelnu, kuchyň, sklady, šatnu, WC 

zaměstnanci, chodbu a úklidovou místnost.  

 

Technický popis:   

Základy - betonové  

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou 

Krytina - plechová 

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, v části s plísní 

Fasádní omítky - omítané původní  

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyni 

Vnější obklady - není 

Schodiště - není 

Podlahy - keramická dlažba, PVC 

Okna - dřevěná zdvojená 

Dveře - dřevěné do ocel. i dřevěných zárubní, vstupní atypické 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - elektrický bojler 

Instalace plynu - zemní plyn 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - plynový sporák, částečné zařízení kuchyně hotelu za hranicí životnosti 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprcha, pisoáry 

Ostatní vybavení - vzduchotechnika kuchyně, žaluzie 

 

Objekt byl postaven v rámci rekonstrukce sousedních objektů v roce 1992. Technický stav je k datu ocenění 

vyhovující až zhoršený, s původním vybavením a technickým stavem z doby výstavby. Část konstrukčních 

prvků je tak již na hranici své životnosti.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
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Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  264,46 m2  3,18 m  840,98 

Součet   264,46 m2   840,98 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 840,98 / 264,46 = 3,18 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 264,46 / 1 = 264,46 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 264,46*(0,40+3,18) =  946,77 m3 

Zastřešení 264,46*1,00/2 =  132,23 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  946,77 m3 

Zastřešení Z  132,23 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 079,00 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha střecha valbová S 100 

5. Krytiny střech pozinkovaný plech S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zázemí, kuchyni S 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře dřevěné do ocelových i dřevěných zárubní S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace 230/400 V S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace plastové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 

21. Ohřev teplé vody bojler S 100 

22. Vybavení kuchyní varné jednotky velkokuchyní S 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprcha, pisoáry S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní vzduchotechnika, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 23 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody C  2,80 100  0,00  0,00 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod S  0,30 100  1,00  0,30 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní S  1,80 100  1,00  1,80 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  95,80 

Koeficient vybavení K4:  0,9580 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,58 29 150 19,33 1,2719 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,66 29 100 29,00 4,5414 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,56 29 100 29,00 2,4824 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,37 29 70 41,43 2,6391 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,82 29 40 72,50 2,0445 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,63 29 40 72,50 0,4568 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,41 29 50 58,00 4,2978 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,34 29 40 72,50 2,4215 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,24 29 40 72,50 2,3490 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,97 29 50 58,00 2,3026 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,16 29 50 58,00 3,5728 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,44 29 40 72,50 2,4940 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,11 29 40 72,50 3,7048 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,05 29 40 72,50 4,3862 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,44 29 40 72,50 2,4940 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,34 29 50 58,00 1,9372 

20. Vnitřní plynovod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,30 29 40 72,50 1,6675 

22. Vybavení kuchyní S 1,80 100,00 1,00 1,80 1,88 29 30 96,67 1,8174 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,49 29 40 72,50 3,2553 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,59 29 30 96,67 4,4372 

Opotřebení: 55,0 % 

Ocenění 
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Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9450 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9604 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9580 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  6 081,43 

Plná cena: 1 079,00 m3 * 6 081,43 Kč/m3 =  6 561 862,97 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 55,0 % /100) *  0,450 

Nákladová cena stavby CSN =  2 952 838,34 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  2 264 827,01 Kč 

Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 - zjištěná cena =  2 264 827,01 Kč 

 

  



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 25 

4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v severovýchodní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, 

se 3 nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP v pravé části 2 samostatné pokoje s 

vlastním hygienickým zázemím, 1 ubytovací buňka se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná 

kuchyňka, sklad, výměník, společné WC, sklad, místnost pokojské, sušárnu, chodbu a schodiště, v levé 

oddělené části se samostatným vchodem prádelnu s kotelnou a zázemím (zrekonstruované), ve 2.NP 3 

samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  sklady, chodbu a 

schodiště, ve 3.NP 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách a prádelně,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě, v prostoru prádelny vlastní kotel 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj, v prostoru prádelny vlastní ohřívač vody 

Instalace plynu - zemní plyn zaveden do prostoru prádelny 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, vzduchotechnika (prádelna) 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v roce 2001 

rekonstrukce části objektu v prostoru 1.NP - prádelna. Technický stav je k datu ocenění špatný, s původním 

vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce (vyjma relativně dobrého stavu prádelny). Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách a 

prádelně 

S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení, vlastní kotel v prádelně S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 
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21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody, vlastní ohřívač v 

prádelně 

S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie, VZT v prádelně S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod S  0,30 100  1,00  0,30 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,80 

Koeficient vybavení K4:  0,9680 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,51 96 150 64,00 4,1664 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,50 96 110 87,27 13,5269 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,47 96 110 87,27 7,3918 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,30 31 80 38,75 2,4413 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,79 31 80 38,75 1,0811 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,33 31 50 62,00 4,5446 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,31 31 35 88,57 2,9317 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 80,00 1,00 2,48 2,56 31 31 100,00 2,5600 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 20,00 1,00 0,62 0,64 20 30 66,67 0,4267 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,89 96 110 87,27 2,5221 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,93 31 50 62,00 2,4366 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 28 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,10 31 50 62,00 3,7820 

14. Povrchy podlah S 3,30 80,00 1,00 2,64 2,73 31 31 100,00 2,7300 

14. Povrchy podlah S 3,30 20,00 1,00 0,66 0,68 20 30 66,67 0,4534 

15. Vytápění S 4,90 80,00 1,00 3,92 4,05 31 40 77,50 3,1388 

15. Vytápění S 4,90 20,00 1,00 0,98 1,01 20 40 50,00 0,5050 

16. Elektroinstalace S 5,80 80,00 1,00 4,64 4,79 31 40 77,50 3,7123 

16. Elektroinstalace S 5,80 20,00 1,00 1,16 1,20 20 40 50,00 0,6000 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 80,00 1,00 2,64 2,73 31 40 77,50 2,1157 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 20,00 1,00 0,66 0,68 20 40 50,00 0,3400 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 80,00 1,00 2,56 2,64 31 50 62,00 1,6368 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 20,00 1,00 0,64 0,66 20 50 40,00 0,2640 

20. Vnitřní plynovod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 20 30 66,67 0,2067 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 80,00 1,00 1,76 1,82 31 31 100,00 1,8200 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 20,00 1,00 0,44 0,45 20 30 66,67 0,3000 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,44 31 31 100,00 4,4400 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,55 31 31 100,00 4,5500 

Opotřebení: 75,4 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9680 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 949,83 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 949,83 Kč/m3 =  34 123 227,02 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 75,4 % /100) *  0,246 

Nákladová cena stavby CSN =  8 394 313,85 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  6 438 438,72 Kč 

Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633 - zjištěná cena =  6 438 438,72 Kč 
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5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v jihovýchodní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 

nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 4 samostatné pokoje s vlastním 

hygienickým zázemím, 2 ubytovací buňky se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná kuchyňka, 

sklady, výměník, společné WC, místnost pokojské, místnost údržby, společenská místnost, chodbu a schodiště, 

ve 2.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  sklady, chodbu 

a schodiště, ve 3.NP 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, žaluzie 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu. Technický 

stav je k datu ocenění špatný, s původním vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce. Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 
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22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 31 80 38,75 2,4490 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 31 80 38,75 1,0850 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 31 50 62,00 4,5632 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 35 88,57 2,9405 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 31 31 100,00 3,2100 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 31 50 62,00 2,4428 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 31 50 62,00 3,7882 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 31 100,00 3,4200 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 31 40 77,50 3,9370 
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16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 31 40 77,50 4,6578 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 40 77,50 2,6505 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 50 62,00 2,0584 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 31 31 100,00 2,2800 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 31 31 100,00 4,4600 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 31 31 100,00 4,5600 

Opotřebení: 77,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 931,39 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 931,39 Kč/m3 =  34 017 470,67 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 77,0 % /100) *  0,230 

Nákladová cena stavby CSN =  7 824 018,25 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  6 001 022,- Kč 

Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 - zjištěná cena =  6 001 022,- Kč 
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6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v jihozápadní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 

nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 5 samostatných pokojů s vlastním 

hygienickým zázemím, 2 ubytovací buňky se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná kuchyňka, 

sklady, výměník, společné WC, WC s koupelnou, místnost pokojské, společenskou místnost, chodbu a 

schodiště, ve 2.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, ve 3.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 

ubytovací buňky se 2 pokoji,  kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, laminátová za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, žaluzie 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu. Technický 

stav je k datu ocenění špatný, s původním vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce. Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 

 

 
 

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 34 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC, laminátová S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 
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22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 31 80 38,75 2,4490 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 31 80 38,75 1,0850 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 31 50 62,00 4,5632 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 35 88,57 2,9405 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 31 31 100,00 3,2100 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 31 50 62,00 2,4428 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 31 50 62,00 3,7882 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 31 100,00 3,4200 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 31 40 77,50 3,9370 
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16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 31 40 77,50 4,6578 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 40 77,50 2,6505 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 50 62,00 2,0584 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 31 31 100,00 2,2800 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 31 31 100,00 4,4600 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 31 31 100,00 4,5600 

Opotřebení: 77,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 931,39 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 931,39 Kč/m3 =  34 017 470,67 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 77,0 % /100) *  0,230 

Nákladová cena stavby CSN =  7 824 018,25 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  6 001 022,- Kč 

Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 - zjištěná cena =  6 001 022,- Kč 
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7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 

Předmětem ocenění je stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovací části hotelu (bývalý hotel „Jasmín”) nacházející se ve východní části areálu. Objekt je 

samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 nadzemními podlažími a účelově využitým podkrovím. Objekt 

obsahuje v 1.NP 11 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím,  výměník, 3x sklad, 2x 

chodbu a schodiště, ve 2.NP 12 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím, 2x sklad, 

chodbu a schodiště, ve 3.NP 12 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím, 2x sklad, 

chodbu a schodiště, v podkroví 4 hotelové pokoje různé velikosti s vlastním sociálním zázemím a nevyužitou 

půdu. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní s počínající známkou degradace v důsledku vlhkosti 

(soklová část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, koberce 

Okna - dřevěná zdvojená, střešní dřevěná 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy 

Ostatní vybavení - mříže, hydranty 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1992 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v rámci které 

byl objekt přestavěn z původní ubytovny na hotel. Technický stav je k datu ocenění vyhovující až zhoršený, s 

původním vybavením a technickým stavem z doby této rekonstrukce. Část konstrukčních prvků je tak již na 

hranici své životnosti.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 
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Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená, střešní dřevěná S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, hydranty S 100 
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26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 29 80 36,25 2,2910 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 29 80 36,25 1,0150 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 29 35 82,86 0,5137 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 29 50 58,00 4,2688 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 35 82,86 2,7510 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 29 40 72,50 2,3273 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 29 50 58,00 2,2852 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 29 50 58,00 3,5438 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 29 40 72,50 3,6830 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 29 40 72,50 4,3572 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 50 58,00 1,9256 
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21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 29 40 72,50 1,6530 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 29 40 72,50 3,2335 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 29 40 72,50 3,3060 

Opotřebení: 70,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 973,81 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 973,81 Kč/m3 =  34 260 756,16 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 70,0 % /100) *  0,300 

Nákladová cena stavby CSN =  10 278 226,85 Kč 

Koeficient pp *  0,767 

Cena stavby CS =  7 883 399,99 Kč 

Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 - zjištěná cena =  7 883 399,99 Kč 
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8. Venkovní úpravy 

Předmětem ocenění jsou venkovní úpravy tvořící příslušenství hlavních objektů. Jedná se o přípojky 

inženýrských sítí k jednotlivým objektům, venkovní schodiště, opěrné zdi a terasu za recepcí. Vzhledem k 

tomu, že se nedochovala dokumentace průběhu oceňovaných přípojek je ocenění provedeno dle dostupných 

podkladů a místního šetření a jejich uvažované výměry tak nemusí zcela odpovídat skutečnému průběhu těchto 

přípojek. 

8.1. Přípojka vody 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

9,00+20,00+9,00+20,00+6,30+14,20+6,20 = 84,70 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  360,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  1 120,84 

Plná cena: 84,70 m * 1 120,84 Kč/m =  94 935,15 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 50 = 62,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 62,0 % / 100) *  0,380 

Nákladová cena stavby CSN =  36 075,36 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  40 079,72 Kč 

Přípojka vody - zjištěná cena =  40 079,72 Kč 

8.2. Přípojka kanalizace 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.2 Přípojka kanalizace DN 200 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 84,70 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 555,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5210 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  4 782,59 

Plná cena: 84,70 m * 4 782,59 Kč/m =  405 085,37 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 49 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
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Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 80 = 38,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 38,8 % / 100) *  0,612 

Nákladová cena stavby CSN =  247 912,25 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  275 430,51 Kč 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena =  275 430,51 Kč 

8.3. Elektropřípojky 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

4*3,00+13,60 = 25,60 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  215,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4160 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  633,72 

Plná cena: 25,60 m * 633,72 Kč/m =  16 223,23 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 50 = 62,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 62,0 % / 100) *  0,380 

Nákladová cena stavby CSN =  6 164,83 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  6 849,13 Kč 

Elektropřípojky - zjištěná cena =  6 849,13 Kč 

8.4. Přípojka plynu 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

2,00+14,00 = 16,00 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  305,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5280 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  940,67 

Plná cena: 16,00 m * 940,67 Kč/m =  15 050,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 
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Předpokládaná další životnost (PDŽ): 9 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 40 = 77,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 77,5 % / 100) *  0,225 

Nákladová cena stavby CSN =  3 386,41 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  3 762,30 Kč 

Přípojka plynu - zjištěná cena =  3 762,30 Kč 

8.5. Opěrné zdi 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 11.7. Opěrné zdi cihelné 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Výměra: 

10,00*0,25*0,80+5,70*0,25*0,50+2,50*0,25*(2,00+0,30)/2*2 = 4,15 m3 obestavěného prostoru 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m3] =  2 330,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 

Základní cena upravená cena [Kč/m3] =  7 316,85 

Plná cena: 4,15 m3 * 7 316,85 Kč/m3 =  30 364,93 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  12 753,27 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  14 168,88 Kč 

Opěrné zdi - zjištěná cena =  14 168,88 Kč 

8.6. Zpevněná plocha terasy 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.3.1. Plochy z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z 

kameniva 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Výměra: 107,00 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  210,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4590 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  630,- 

Plná cena: 107,00 m2 * 630,- Kč/m2 =  67 410,- Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  28 312,20 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  31 454,85 Kč 

Zpevněná plocha terasy - zjištěná cena =  31 454,85 Kč 

8.7. Venkovní schodiště 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 12.4. Schodiště betonové 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

6*1,50+3*3,60+3*3,10 = 29,10 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  225,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  706,56 

Plná cena: 29,10 m * 706,56 Kč/m =  20 560,90 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  8 635,58 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  9 594,13 Kč 

Venkovní schodiště - zjištěná cena =  9 594,13 Kč 

Přehled oceněných venkovních úprav   

8.1. Přípojka vody   40 080,- Kč 

8.2. Přípojka kanalizace   275 431,- Kč 

8.3. Elektropřípojky   6 849,- Kč 

8.4. Přípojka plynu   3 762,- Kč 

8.5. Opěrné zdi   14 169,- Kč 

8.6. Zpevněná plocha terasy   31 455,- Kč 

8.7. Venkovní schodiště   9 594,- Kč 

Venkovní úpravy - zjištěná cena =  381 339,52 Kč 
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9. Osvětlení terasy 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy parkovými do 4 m 

Konstrukční charakteristika: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2224 

Množství: 4,00 m (nebo ks) 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  12 000,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4160 

Základní cena upravená cena Kč/m =  35 370,24 

Plná cena: 4,00 m * 35 370,24 Kč/m =  141 480,96 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 11 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 40 = 72,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 72,5 % / 100) *  0,275 

Nákladová cena stavby CSN =  38 907,26 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  43 225,97 Kč 

Osvětlení terasy - zjištěná cena =  43 225,97 Kč 

10. Horkovod 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 15.  Teplovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části) 

Objekt a způsob vedení Podzemní vedení, příklopový kanál - místní 

Konstrukční charakteristika (jmenovitá světlost 

potrubí DN): 

2x 100 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 

Množství: 132,70+20,00+20,00+36,60 = 209,30 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  7 442,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,3750 

Pro liniové inženýrské stavby v zastavěném území obce je hodnota koeficientu K5 vyhláškou zvýšena na 

1.375 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 

Základní cena upravená cena Kč/m =  26 113,98 

Plná cena: 209,30 m * 26 113,98 Kč/m =  5 465 656,01 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 39 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 11 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
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Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 39 / 50 = 78,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 78,0 % / 100) *  0,220 

Nákladová cena stavby CSN =  1 202 444,32 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  1 335 915,64 Kč 

Horkovod - zjištěná cena =  1 335 915,64 Kč 

11. Pozemky 

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 633, 634, 635, 636, 638, 639 a 641/6 v k.ú. Vysočany, evidované v 

katastru nemovitostí jako zastavěné plochy a nádvoří a fakticky bezprostředně zastavěné jednotlivými 

oceňovanými objekty (součást pozemků). Ocenění je provedeno dle platné cenové mapy hl.m. Prahy, mapový 

list 47, skupina parcel 2916, kde je k oceňovaným pozemkům přiřazena jednotková cena ve výši 5.350,-Kč/m2. 

 

 
Platná cenová mapa stavebních pozemků 

Ocenění 

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2 

Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra  

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří 633 500  5 350,00  2 675 000,- 

zastavěná plocha a nádvoří 634 504  5 350,00  2 696 400,- 

zastavěná plocha a nádvoří 635 499  5 350,00  2 669 650,- 

zastavěná plocha a nádvoří 636 504  5 350,00  2 696 400,- 

zastavěná plocha a nádvoří 638 203  5 350,00  1 086 050,- 

zastavěná plocha a nádvoří 639 504  5 350,00  2 696 400,- 

zastavěná plocha a nádvoří 641/6 297  5 350,00  1 588 950,- 

Cenová mapa - celkem 3 011   16 108 850,- 

Pozemky - zjištěná cena celkem =  16 108 850,- Kč 
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Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  

Rekapitulace věcných hodnot 

1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  4 405 360,18 Kč 

2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  10 757 877,43 Kč 

3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  2 952 838,34 Kč 

4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  8 394 313,85 Kč 

5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  7 824 018,25 Kč 

6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  7 824 018,25 Kč 

7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  10 278 226,85 Kč 

8.1. Přípojka vody  36 075,36 Kč 

8.2. Přípojka kanalizace  247 912,25 Kč 

8.3. Elektropřípojky  6 164,83 Kč 

8.4. Přípojka plynu  3 386,41 Kč 

8.5. Opěrné zdi  12 753,27 Kč 

8.6. Zpevněná plocha terasy  28 312,20 Kč 

8.7. Venkovní schodiště  8 635,58 Kč 

9. Osvětlení terasy  38 907,26 Kč 

10. Horkovod  1 202 444,32 Kč 

Rekapitulace věcných hodnot - celkem:  54 021 244,63 Kč 

Rekapitulace výsledných cen 

1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  3 378 911,- Kč 

2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  8 251 292,- Kč 

3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  2 264 827,- Kč 

4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  6 438 439,- Kč 

5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  6 001 022,- Kč 

6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  6 001 022,- Kč 

7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  7 883 400,- Kč 

8. Venkovní úpravy  381 340,- Kč 

8.1. Přípojka vody  40 080,- Kč 

8.2. Přípojka kanalizace  275 431,- Kč 

8.3. Elektropřípojky  6 849,- Kč 

8.4. Přípojka plynu  3 762,- Kč 

8.5. Opěrné zdi  14 169,- Kč 

8.6. Zpevněná plocha terasy  31 455,- Kč 

8.7. Venkovní schodiště  9 594,- Kč 

  = 381 339,52 Kč  

9. Osvětlení terasy  43 226,- Kč 

10. Horkovod  1 335 916,- Kč 

11. Pozemky  16 108 850,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  58 088 245,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  58 088 250,- Kč 

slovy: Padesátosmmilionůosmdesátosmtisícdvěstěpadesát Kč 
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Tržní ocenění majetku  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt kotelny vytápějící jak oceňovaný areál ubytoven a hotelu, tak i přilehlé sousední bytové domy jiných 

vlastníků. Dle dělení zástupce objednatele se však u těchto bytových domů plánuje ukončení dodávek tepla. 

Objekt je samostatně stojící, z jižní části částečně zapuštěný do terénu, ze severní části k němu přiléhá objekt 

trafostanice jiného vlastníka (PREdistribuce, a.s.). Objekt má jedno nadzemní podlaží, bez podsklepení a 

obsahuje kotelnu, regulační stanici, rozvodnu el. měření, WC, umývárnu, předsíň, dílnu a sklad. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové 

Obvodové konstrukce - převážně zděné, v jižní části železobetonová stěna do úrovně terénu 

Stropy - rovné železobetonové 

Střecha - plocha ve dvou úrovních z železobetonových panelů 

Krytina - asfaltové a PVC pásy, k datu ocenění se zatékáním 

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané  

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - kabřincové pásky  

Schodiště - není 

Podlahy - keramická dlažba, PVC 

Okna - světlíky z luxferů, ocelová jednoduchá 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, plechové venkovní 

Vrata - plechová 

Vytápění - 4 plynové kotle pro potřeby vytápění celého souboru nemovitostí o výkonu cca. 4 MW (výrobce 

ČKD), na hranici životnosti 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - plynové kotle 

Instalace plynu - zemní plyn 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadlo, sprcha 

Ostatní vybavení - VZT k datu ocenění nefunkční 

 

Objekt byl postaven v roce 1982. Technický stav je k datu ocenění zhoršený, do objektu zatéká patrně skrz 

světlíky. Objekt je v původním stavu pouze s dílčími opravami zejména technologické části, tato je na hranici 

své životnosti. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: M. budovy výrobní pro energetiku 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

Vrchní stavba  297,28 m2  5,50 m  1 635,04 

Součet   297,28 m2   1 635,04 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 635,04 / 297,28 = 5,50 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 297,28 / 1 = 297,28 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba (297,28)*(5,50) =  1 635,04 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  1 635,04 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 635,04 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm N 100 

3. Stropy železobetonové panelové S 100 

4. Krov, střecha střecha plochá se světlíky S 100 

5. Krytiny střech asfaltové a PVC pásy S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (žlaby a svody) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů jednovrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů stříkané vápenocementové, kabřincové 

pásky 

S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře dřevěné do ocelových zárubní, kovové S 100 

12. Vrata kovová S 100 

13. Okna kovová S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba S 100 

15. Vytápění ústřední s plynovými kotly N 100 

16. Elektroinstalace 230/400 V S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody plynový kotel se zásobníkem N 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty N 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní vzduchotechnika S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

27. Vnitřní obklady běžné obklady A 100 
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28. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu A 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  10,40 100  1,00  10,40 

2. Svislé konstrukce N  23,30 100  1,54  35,88 

3. Stropy S  12,30 100  1,00  12,30 

4. Krov, střecha S  6,30 100  1,00  6,30 

5. Krytiny střech S  2,30 100  1,00  2,30 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  5,40 100  1,00  5,40 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 

10. Schody C  3,00 100  0,00  0,00 

11. Dveře S  3,10 100  1,00  3,10 

12. Vrata S  0,30 100  1,00  0,30 

13. Okna S  4,30 100  1,00  4,30 

14. Povrchy podlah S  3,00 100  1,00  3,00 

15. Vytápění N  1,70 100  1,54  2,62 

16. Elektroinstalace S  7,30 100  1,00  7,30 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  1,90 100  1,00  1,90 

19. Vnitřní kanalizace S  1,70 100  1,00  1,70 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody N  0,40 100  1,54  0,62 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. N  2,80 100  1,54  4,31 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní S  6,40 100  1,00  6,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

27. Vnitřní obklady A  1,50 100  1,00  1,50 

28. Vnitřní plynovod A  1,90 100  1,00  1,90 

Součet upravených objemových podílů  115,63 

Koeficient vybavení K4:  1,1563 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 10,40 100,00 1,00 10,40 8,99 39 150 26,00 2,3374 

2. Svislé konstrukce N 23,30 100,00 1,54 35,88 31,03 39 100 39,00 12,1017 

3. Stropy S 12,30 100,00 1,00 12,30 10,64 39 100 39,00 4,1496 

4. Krov, střecha S 6,30 100,00 1,00 6,30 5,45 39 70 55,71 3,0362 

5. Krytiny střech S 2,30 100,00 1,00 2,30 1,99 39 50 78,00 1,5522 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,52 39 40 97,50 0,5070 

7. Úprava vnitřních povrchů S 5,40 100,00 1,00 5,40 4,67 39 50 78,00 3,6426 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,77 39 40 97,50 2,7008 

11. Dveře S 3,10 100,00 1,00 3,10 2,68 39 50 78,00 2,0904 

12. Vrata S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,26 39 40 97,50 0,2535 

13. Okna S 4,30 100,00 1,00 4,30 3,72 39 50 78,00 2,9016 

14. Povrchy podlah S 3,00 100,00 1,00 3,00 2,59 39 40 97,50 2,5252 

15. Vytápění N 1,70 100,00 1,54 2,62 2,27 39 40 97,50 2,2133 

16. Elektroinstalace S 7,30 100,00 1,00 7,30 6,31 39  0,00 0,0000 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,26 39 40 97,50 0,2535 

18. Vnitřní vodovod S 1,90 100,00 1,00 1,90 1,64 39 40 97,50 1,5990 
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19. Vnitřní kanalizace S 1,70 100,00 1,00 1,70 1,47 39 50 78,00 1,1466 

21. Ohřev teplé vody N 0,40 100,00 1,54 0,62 0,54 39 40 97,50 0,5265 

23. Vnitřní hygienické vyb. N 2,80 100,00 1,54 4,31 3,73 39 40 97,50 3,6368 

25. Ostatní S 6,40 100,00 1,00 6,40 5,53 39 40 97,50 5,3918 

27. Vnitřní obklady  1,50 100,00 1,00 1,50 1,30 39 40 97,50 1,2675 

28. Vnitřní plynovod  1,90 100,00 1,00 1,90 1,64 39 40 97,50 1,5990 

Opotřebení: 55,4 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  3 076,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9422 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,6818 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,1563 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3080 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  6 041,13 

Plná cena: 1 635,04 m3 * 6 041,13 Kč/m3 =  9 877 489,20 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 55,4 % /100) *  0,446 

Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 - zjištěná cena =  4 405 360,18 Kč 

1.2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovací části hotelu (bývalý hotel „Jasmín”) nacházející se v severozápadní části areálu, těsně u 

objektu č.p. 516 - recepce. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 nadzemními podlažími a půdou 

bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 11 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím,  

výměník, 2x sklad, WC muži, ženy, chodbu a schodiště, ve 2.NP 13 hotelových pokojů různé velikosti s 

vlastním sociálním zázemím, 4x sklad, chodbu a schodiště, ve 3.NP 13 hotelových pokojů různé velikosti s 

vlastním sociálním zázemím, 4x sklad, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní s počínající známkou degradace v důsledku vlhkosti 

(soklová část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, koberce 

Okna - dřevěná zdvojená 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy 

Ostatní vybavení - mříže, hydranty 

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 52 

Původní objekt byl postaven v roce 1936. V roce 1992 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v rámci které 

byl objekt přestavěn z původní ubytovny na hotel. Technický stav je k datu ocenění vyhovující až zhoršený, s 

původním vybavením a technickým stavem z doby této rekonstrukce. Část konstrukčních prvků je tak již na 

hranici své životnosti.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 
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6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, hydranty S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 
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Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 85 150 56,67 3,6949 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 85 100 85,00 13,2090 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 85 100 85,00 7,2250 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 29 80 36,25 2,2910 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 29 80 36,25 1,0150 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 29 35 82,86 0,5137 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 29 50 58,00 4,2688 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 40 72,50 2,4070 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 29 40 72,50 2,3273 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 85 100 85,00 2,4650 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 29 50 58,00 2,2852 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 29 50 58,00 3,5438 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 29 40 72,50 3,6830 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 29 40 72,50 4,3572 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 50 58,00 1,9256 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 29 40 72,50 1,6530 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 29 40 72,50 3,2335 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 29 40 72,50 3,3060 

Opotřebení: 68,6 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 973,81 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 973,81 Kč/m3 =  34 260 756,16 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 68,6 % /100) *  0,314 

Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 - zjištěná cena =  10 757 877,43 Kč 

1.3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt recepce hotelu s jídelnou a kuchyní nacházející se v severozápadní části areálu, těsně za objektem č.p. 

515 - ubytovací část hotelu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, s 1 nadzemním podlažím. Objekt 

obsahuje zádveří, recepci, šatnu, hygienické zázemí muži a ženy, jídelnu, kuchyň, sklady, šatnu, WC 

zaměstnanci, chodbu a úklidovou místnost.  

 

Technický popis:   

Základy - betonové  

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou 

Krytina - plechová 

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, v části s plísní 

Fasádní omítky - omítané původní  

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyni 

Vnější obklady - není 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 55 

Schodiště - není 

Podlahy - keramická dlažba, PVC 

Okna - dřevěná zdvojená 

Dveře - dřevěné do ocel. i dřevěných zárubní, vstupní atypické 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - elektrický bojler 

Instalace plynu - zemní plyn 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - plynový sporák, částečné zařízení kuchyně hotelu za hranicí životnosti 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprcha, pisoáry 

Ostatní vybavení - vzduchotechnika kuchyně, žaluzie 

 

Objekt byl postaven v rámci rekonstrukce sousedních objektů v roce 1992. Technický stav je k datu ocenění 

vyhovující až zhoršený, s původním vybavením a technickým stavem z doby výstavby. Část konstrukčních 

prvků je tak již na hranici své životnosti.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  264,46 m2  3,18 m  840,98 

Součet   264,46 m2   840,98 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 840,98 / 264,46 = 3,18 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 264,46 / 1 = 264,46 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 264,46*(0,40+3,18) =  946,77 m3 

Zastřešení 264,46*1,00/2 =  132,23 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  946,77 m3 

Zastřešení Z  132,23 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 079,00 m3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha střecha valbová S 100 

5. Krytiny střech pozinkovaný plech S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zázemí, kuchyni S 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře dřevěné do ocelových i dřevěných zárubní S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace 230/400 V S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace plastové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 

21. Ohřev teplé vody bojler S 100 

22. Vybavení kuchyní varné jednotky velkokuchyní S 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprcha, pisoáry S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní vzduchotechnika, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody C  2,80 100  0,00  0,00 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod S  0,30 100  1,00  0,30 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní S  1,80 100  1,00  1,80 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 57 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  95,80 

Koeficient vybavení K4:  0,9580 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,58 29 150 19,33 1,2719 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,66 29 100 29,00 4,5414 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,56 29 100 29,00 2,4824 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,37 29 70 41,43 2,6391 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,82 29 40 72,50 2,0445 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,63 29 40 72,50 0,4568 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,41 29 50 58,00 4,2978 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,34 29 40 72,50 2,4215 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,24 29 40 72,50 2,3490 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,97 29 50 58,00 2,3026 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,16 29 50 58,00 3,5728 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,44 29 40 72,50 2,4940 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,11 29 40 72,50 3,7048 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,05 29 40 72,50 4,3862 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,44 29 40 72,50 2,4940 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,34 29 50 58,00 1,9372 

20. Vnitřní plynovod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,30 29 40 72,50 1,6675 

22. Vybavení kuchyní S 1,80 100,00 1,00 1,80 1,88 29 30 96,67 1,8174 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,49 29 40 72,50 3,2553 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,59 29 30 96,67 4,4372 

Opotřebení: 55,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9450 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9604 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9580 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  6 081,43 

Plná cena: 1 079,00 m3 * 6 081,43 Kč/m3 =  6 561 862,97 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 55,0 % /100) *  0,450 

Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 - zjištěná cena =  2 952 838,34 Kč 

1.4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v severovýchodní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, 

se 3 nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP v pravé části 2 samostatné pokoje s 

vlastním hygienickým zázemím, 1 ubytovací buňka se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná 

kuchyňka, sklad, výměník, společné WC, sklad, místnost pokojské, sušárnu, chodbu a schodiště, v levé 
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oddělené části se samostatným vchodem prádelnu s kotelnou a zázemím (zrekonstruované), ve 2.NP 3 

samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  sklady, chodbu a 

schodiště, ve 3.NP 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách a prádelně,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě, v prostoru prádelny vlastní kotel 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj, v prostoru prádelny vlastní ohřívač vody 

Instalace plynu - zemní plyn zaveden do prostoru prádelny 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, vzduchotechnika (prádelna) 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v roce 2001 

rekonstrukce části objektu v prostoru 1.NP - prádelna. Technický stav je k datu ocenění špatný, s původním 

vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce (vyjma relativně dobrého stavu prádelny). Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
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Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách a 

prádelně 

S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení, vlastní kotel v prádelně S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody, vlastní ohřívač v 

prádelně 

S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie, VZT v prádelně S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 
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Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod S  0,30 100  1,00  0,30 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,80 

Koeficient vybavení K4:  0,9680 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,51 96 150 64,00 4,1664 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,50 96 110 87,27 13,5269 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,47 96 110 87,27 7,3918 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,30 31 80 38,75 2,4413 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,79 31 80 38,75 1,0811 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,33 31 50 62,00 4,5446 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,31 31 35 88,57 2,9317 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 80,00 1,00 2,48 2,56 31 31 100,00 2,5600 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 20,00 1,00 0,62 0,64 20 30 66,67 0,4267 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,89 96 110 87,27 2,5221 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,93 31 50 62,00 2,4366 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,10 31 50 62,00 3,7820 

14. Povrchy podlah S 3,30 80,00 1,00 2,64 2,73 31 31 100,00 2,7300 

14. Povrchy podlah S 3,30 20,00 1,00 0,66 0,68 20 30 66,67 0,4534 

15. Vytápění S 4,90 80,00 1,00 3,92 4,05 31 40 77,50 3,1388 

15. Vytápění S 4,90 20,00 1,00 0,98 1,01 20 40 50,00 0,5050 

16. Elektroinstalace S 5,80 80,00 1,00 4,64 4,79 31 40 77,50 3,7123 

16. Elektroinstalace S 5,80 20,00 1,00 1,16 1,20 20 40 50,00 0,6000 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 
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18. Vnitřní vodovod S 3,30 80,00 1,00 2,64 2,73 31 40 77,50 2,1157 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 20,00 1,00 0,66 0,68 20 40 50,00 0,3400 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 80,00 1,00 2,56 2,64 31 50 62,00 1,6368 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 20,00 1,00 0,64 0,66 20 50 40,00 0,2640 

20. Vnitřní plynovod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 20 30 66,67 0,2067 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 80,00 1,00 1,76 1,82 31 31 100,00 1,8200 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 20,00 1,00 0,44 0,45 20 30 66,67 0,3000 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,44 31 31 100,00 4,4400 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,55 31 31 100,00 4,5500 

Opotřebení: 75,4 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9680 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 949,83 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 949,83 Kč/m3 =  34 123 227,02 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 75,4 % /100) *  0,246 

Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633 - zjištěná cena =  8 394 313,85 Kč 

1.5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v jihovýchodní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 

nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 4 samostatné pokoje s vlastním 

hygienickým zázemím, 2 ubytovací buňky se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná kuchyňka, 

sklady, výměník, společné WC, místnost pokojské, místnost údržby, společenská místnost, chodbu a schodiště, 

ve 2.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  sklady, chodbu 

a schodiště, ve 3.NP 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 
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Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, žaluzie 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu. Technický 

stav je k datu ocenění špatný, s původním vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce. Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 63 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 
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26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 31 80 38,75 2,4490 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 31 80 38,75 1,0850 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 31 50 62,00 4,5632 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 35 88,57 2,9405 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 31 31 100,00 3,2100 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 31 50 62,00 2,4428 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 31 50 62,00 3,7882 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 31 100,00 3,4200 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 31 40 77,50 3,9370 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 31 40 77,50 4,6578 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 40 77,50 2,6505 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 50 62,00 2,0584 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 31 31 100,00 2,2800 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 31 31 100,00 4,4600 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 31 31 100,00 4,5600 

Opotřebení: 77,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 931,39 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 931,39 Kč/m3 =  34 017 470,67 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 77,0 % /100) *  0,230 

Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 - zjištěná cena =  7 824 018,25 Kč 

1.6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovny nacházející se v jihozápadní části areálu. Objekt je samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 

nadzemními podlažími a půdou bez využití. Objekt obsahuje v 1.NP 5 samostatných pokojů s vlastním 

hygienickým zázemím, 2 ubytovací buňky se 2 pokoji a sdíleným hygienickým zázemím, společná kuchyňka, 

sklady, výměník, společné WC, WC s koupelnou, místnost pokojské, společenskou místnost, chodbu a 

schodiště, ve 2.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 ubytovací buňky se 2 pokoji,  

kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, ve 3.NP 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím, 4 

ubytovací buňky se 2 pokoji,  kuchyňku, sklady, chodbu a schodiště, půda bez využití. 

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 65 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné, tapety, v části s vykazující plísní 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní se známkou degradace v důsledku vlhkosti (soklová 

část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí, kuchyňkách,  na hranici životnosti, v části poškozené 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, laminátová za hranicí životnosti 

Okna - dřevěná zdvojená, částečně na hranici životnosti 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní (na hranici životnosti), masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Vybavení kuchyně - jen příprava, samotné vybavení bylo odstraněno 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy, za hranicí životnosti 

Ostatní vybavení - mříže, žaluzie 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1990 proběhla částečná rekonstrukce objektu. Technický 

stav je k datu ocenění špatný, s původním vybavením a technickým stavem z doby rekonstrukce. Většina 

konstrukčních prvků krátkodobé i střednědobé životnosti je i s ohledem na intenzitu využívání již za hranicí 

své životnosti. Objekt vykazuje plísně na zdech a další znaky technického i morálního zastarání. V současném 

stavu není možné bez zásadnější rekonstrukce objekt využívat ke svému účelu využití. 

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 
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Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení, kuchyňkách S 100 

10. Schody kamenné S 100 

11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC, laminátová S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, žaluzie S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 
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5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 

4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 31 80 38,75 2,4490 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 31 80 38,75 1,0850 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 31 35 88,57 0,5491 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 31 50 62,00 4,5632 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 35 88,57 2,9405 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 31 31 100,00 3,2100 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 31 50 62,00 2,4428 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 31 50 62,00 3,7882 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 31 100,00 3,4200 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 31 40 77,50 3,9370 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 31 40 77,50 4,6578 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 31 40 77,50 0,2403 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 31 40 77,50 2,6505 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 31 50 62,00 2,0584 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 31 31 100,00 2,2800 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 31 31 100,00 4,4600 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 31 31 100,00 4,5600 

Opotřebení: 77,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 
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Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2370 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 931,39 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 931,39 Kč/m3 =  34 017 470,67 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 77,0 % /100) *  0,230 

Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 - zjištěná cena =  7 824 018,25 Kč 

1.7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  
Předmětem ocenění je stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 v k.ú. Vysočany. Jedná se o samostatný 

objekt ubytovací části hotelu (bývalý hotel „Jasmín”) nacházející se ve východní části areálu. Objekt je 

samostatně stojící, bez podsklepení, se 3 nadzemními podlažími a účelově využitým podkrovím. Objekt 

obsahuje v 1.NP 11 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím,  výměník, 3x sklad, 2x 

chodbu a schodiště, ve 2.NP 12 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím, 2x sklad, 

chodbu a schodiště, ve 3.NP 12 hotelových pokojů různé velikosti s vlastním sociálním zázemím, 2x sklad, 

chodbu a schodiště, v podkroví 4 hotelové pokoje různé velikosti s vlastním sociálním zázemím a nevyužitou 

půdu. 

 

Technický popis:   

Základy - betonové patrně s funkční izolací proti zemní vlhkosti 

Obvodové konstrukce - zděné bez zateplení 

Stropy - rovné  

Střecha - sedlová s nízkou valbou, některé prvky jsou po opravě 

Krytina - tašková pálená  

Klempířské konstrukce - z pozink. plechu 

Vnitřní omítky - hladké vápenné 

Fasádní omítky - stříkané, hrubé i jemnější původní s počínající známkou degradace v důsledku vlhkosti 

(soklová část) 

Vnitřní obklady - keramické v soc. zázemí 

Vnější obklady - oplechování 3.NP 

Schodiště - kamenné původní 

Podlahy - keramická dlažba, PVC, koberce 

Okna - dřevěná zdvojená, střešní dřevěná 

Dveře - dřevěné do ocel. zárubní vnitřní, masivní dřevěné vstupní 

Vytápění - dálkové z objektu kotelny, výměník ve stavbě 

Bleskosvod - proveden 

Elektroinstalace - 230/400 V 

Rozvod vody - studené i teplé 

Zdroj teplé vody - dálkový zdroj 

Instalace plynu - není 

Kanalizace - do městského řadu 

Hygienické vybavení - WC, umyvadla, sprchy 

Ostatní vybavení - mříže, hydranty 

 

Původní objekt byl postaven v roce 1925. V roce 1992 proběhla částečná rekonstrukce objektu, v rámci které 

byl objekt přestavěn z původní ubytovny na hotel. Technický stav je k datu ocenění vyhovující až zhoršený, s 

původním vybavením a technickým stavem z doby této rekonstrukce. Část konstrukčních prvků je tak již na 

hranici své životnosti.  
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: G. budovy hotelů 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

2.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

3.NP  487,20 m2  3,06 m  1 490,83 

Půda  487,20 m2  3,77 m  1 836,74 

Součet   1 948,80 m2   6 309,23 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 6 309,23 / 1 948,80 = 3,24 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 1 948,80 / 4 = 487,20 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 487,20*(1,20+3,06+3,06+3,06) =  5 057,14 m3 

Zastřešení 487,20*0,50*2,58/2+487,20*1/6*3,84/2+487,20*2/6*

3,84/3 

=  678,02 m3 

 

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

Název Typ Obestavěný prostor 

Vrchní stavba NP  5 057,14 m3 

Zastřešení Z  678,02 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  5 735,16 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové (ŽB) pasy s izolací S 100 

2. Svislé konstrukce zděné odpovídající plným cihlám tl. 45 cm S 100 

3. Stropy s rovným podhledem S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, valbová střecha S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (kompletní) S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické keramické v soc. zařízení S 100 

10. Schody kamenné S 100 
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11. Dveře plné či prosklené s ocelovými zárubněmi S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená, střešní dřevěná S 100 

14. Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, PVC S 100 

15. Vytápění dálkové topení S 100 

16. Elektroinstalace světelná a třífázová S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace litinové potrubí S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody dálkové ohřev vody S 100 

22. Vybavení kuchyní chybí C 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní mříže, hydranty S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,30 100  1,00  6,30 

2. Svislé konstrukce S  15,00 100  1,00  15,00 

3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 

4. Krov, střecha S  6,10 100  1,00  6,10 

5. Krytiny střech S  2,70 100  1,00  2,70 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,10 100  1,00  7,10 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,10 100  1,00  3,10 

10. Schody S  2,80 100  1,00  2,80 

11. Dveře S  3,80 100  1,00  3,80 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,90 100  1,00  5,90 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,90 100  1,00  4,90 

16. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 

19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Vnitřní plynovod C  0,30 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní C  1,80 100  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,30 100  1,00  4,30 

24. Výtahy C  1,40 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  96,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9650 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací S 6,30 100,00 1,00 6,30 6,52 96 150 64,00 4,1728 

2. Svislé konstrukce S 15,00 100,00 1,00 15,00 15,54 96 110 87,27 13,5618 

3. Stropy S 8,20 100,00 1,00 8,20 8,50 96 110 87,27 7,4180 
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4. Krov, střecha S 6,10 100,00 1,00 6,10 6,32 29 80 36,25 2,2910 

5. Krytiny střech S 2,70 100,00 1,00 2,70 2,80 29 80 36,25 1,0150 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 29 35 82,86 0,5137 

7. Úprava vnitřních povrchů S 7,10 100,00 1,00 7,10 7,36 29 50 58,00 4,2688 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 35 82,86 2,7510 

9. Vnitřní obklady keramické S 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 29 40 72,50 2,3273 

10. Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 96 110 87,27 2,5308 

11. Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 3,94 29 50 58,00 2,2852 

13. Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 6,11 29 50 58,00 3,5438 

14. Povrchy podlah S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

15. Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 5,08 29 40 72,50 3,6830 

16. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 6,01 29 40 72,50 4,3572 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 29 40 72,50 0,2248 

18. Vnitřní vodovod S 3,30 100,00 1,00 3,30 3,42 29 40 72,50 2,4795 

19. Vnitřní kanalizace S 3,20 100,00 1,00 3,20 3,32 29 50 58,00 1,9256 

21. Ohřev teplé vody S 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 29 40 72,50 1,6530 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 4,30 100,00 1,00 4,30 4,46 29 40 72,50 3,2335 

25. Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4,56 29 40 72,50 3,3060 

Opotřebení: 70,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 710,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9335 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9481 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9650 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2530 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  5 973,81 

Plná cena: 5 735,16 m3 * 5 973,81 Kč/m3 =  34 260 756,16 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 70,0 % /100) *  0,300 

Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 - zjištěná cena =  10 278 226,85 Kč 

1.8. Osvětlení terasy  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy parkovými do 4 m 

Konstrukční charakteristika: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2224 

Množství: 4,00 m (nebo ks) 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  12 000,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4160 

Základní cena upravená cena Kč/m =  35 370,24 

Plná cena: 4,00 m * 35 370,24 Kč/m =  141 480,96 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 11 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 40 = 72,5 %   
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Koeficient opotřebení: (1- 72,5 % / 100) *  0,275 

Osvětlení terasy - zjištěná cena =  38 907,26 Kč 

1.9. Horkovod  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 15.  Teplovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části) 

Objekt a způsob vedení Podzemní vedení, příklopový kanál - místní 

Konstrukční charakteristika (jmenovitá světlost 

potrubí DN): 

2x 100 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 

Množství: 132,70+20,00+20,00+36,60 = 209,30 m 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  7 442,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,3750 

Pro liniové inženýrské stavby v zastavěném území obce je hodnota koeficientu K5 vyhláškou zvýšena na 

1.375 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 

Základní cena upravená cena Kč/m =  26 113,98 

Plná cena: 209,30 m * 26 113,98 Kč/m =  5 465 656,01 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 39 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 11 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 39 / 50 = 78,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 78,0 % / 100) *  0,220 

Horkovod - zjištěná cena =  1 202 444,32 Kč 

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Venkovní úpravy  
Předmětem ocenění jsou venkovní úpravy tvořící příslušenství hlavních objektů. Jedná se o přípojky 

inženýrských sítí k jednotlivým objektům, venkovní schodiště, opěrné zdi a terasu za recepcí. Vzhledem k 

tomu, že se nedochovala dokumentace průběhu oceňovaných přípojek je ocenění provedeno dle dostupných 

podkladů a místního šetření a jejich uvažované výměry tak nemusí zcela odpovídat skutečnému průběhu 

těchto přípojek. 

2.1.1. Přípojka vody 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

9,00+20,00+9,00+20,00+6,30+14,20+6,20 = 84,70 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  360,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  1 120,84 
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Plná cena: 84,70 m * 1 120,84 Kč/m =  94 935,15 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 50 = 62,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 62,0 % / 100) *  0,380 

Nákladová cena stavby CSN =  36 075,36 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  40 079,72 Kč 

Přípojka vody - zjištěná cena =  40 079,72 Kč 

2.1.2. Přípojka kanalizace 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.2 Přípojka kanalizace DN 200 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 84,70 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 555,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5210 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  4 782,59 

Plná cena: 84,70 m * 4 782,59 Kč/m =  405 085,37 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 49 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 80 = 38,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 38,8 % / 100) *  0,612 

Nákladová cena stavby CSN =  247 912,25 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  275 430,51 Kč 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena =  275 430,51 Kč 

2.1.3. Elektropřípojky 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

4*3,00+13,60 = 25,60 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  215,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4160 
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Základní cena upravená cena [Kč/m] =  633,72 

Plná cena: 25,60 m * 633,72 Kč/m =  16 223,23 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 50 = 62,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 62,0 % / 100) *  0,380 

Nákladová cena stavby CSN =  6 164,83 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  6 849,13 Kč 

Elektropřípojky - zjištěná cena =  6 849,13 Kč 

2.1.4. Přípojka plynu 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

2,00+14,00 = 16,00 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  305,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5280 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  940,67 

Plná cena: 16,00 m * 940,67 Kč/m =  15 050,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 31 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 9 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 31 / 40 = 77,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 77,5 % / 100) *  0,225 

Nákladová cena stavby CSN =  3 386,41 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  3 762,30 Kč 

Přípojka plynu - zjištěná cena =  3 762,30 Kč 

2.1.5. Opěrné zdi 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 11.7. Opěrné zdi cihelné 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Výměra: 

10,00*0,25*0,80+5,70*0,25*0,50+2,50*0,25*(2,00+0,30)/2*2 = 4,15 m3 obestavěného prostoru 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m3] =  2 330,- 
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Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 

Základní cena upravená cena [Kč/m3] =  7 316,85 

Plná cena: 4,15 m3 * 7 316,85 Kč/m3 =  30 364,93 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  12 753,27 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  14 168,88 Kč 

Opěrné zdi - zjištěná cena =  14 168,88 Kč 

2.1.6. Zpevněná plocha terasy 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.3.1. Plochy z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z 

kameniva 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Výměra: 107,00 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  210,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4590 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  630,- 

Plná cena: 107,00 m2 * 630,- Kč/m2 =  67 410,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  28 312,20 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  31 454,85 Kč 

Zpevněná plocha terasy - zjištěná cena =  31 454,85 Kč 

2.1.7. Venkovní schodiště 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 12.4. Schodiště betonové 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Délka: 

6*1,50+3*3,60+3*3,10 = 29,10 m 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  225,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2200 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  706,56 

Plná cena: 29,10 m * 706,56 Kč/m =  20 560,90 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 29 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 29 / 50 = 58,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 58,0 % / 100) *  0,420 

Nákladová cena stavby CSN =  8 635,58 Kč 

Koeficient pp *  1,111 

Cena stavby CS =  9 594,13 Kč 

Venkovní schodiště - zjištěná cena =  9 594,13 Kč 

Přehled oceněných venkovních úprav   

2.1.1. Přípojka vody   40 080,- Kč 

2.1.2. Přípojka kanalizace   275 431,- Kč 

2.1.3. Elektropřípojky   6 849,- Kč 

2.1.4. Přípojka plynu   3 762,- Kč 

2.1.5. Opěrné zdi   14 169,- Kč 

2.1.6. Zpevněná plocha terasy   31 455,- Kč 

2.1.7. Venkovní schodiště   9 594,- Kč 

Venkovní úpravy - zjištěná cena =  381 339,52 Kč 

 

  



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 77 

3. Hodnota pozemků  

3.1. Pozemky  

Porovnávací metoda 

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 633, 634, 635, 636, 638, 639 a 641/6 v k.ú. Vysočany, evidované v 

katastru nemovitostí jako zastavěné plochy a nádvoří a fakticky bezprostředně zastavěné jednotlivými 

oceňovanými objekty (součást pozemků). Ocenění je provedeno na základě porovnání s cenami zjištěnými 

z realizovaných kupních smluv na pozemky obdobného typu, tedy výkupy komerčních či smíšených pozemků 

situovaných v dané lokalitě, která bylo možno dohledat za relevantní časové období. Ocenění vychází z 

databáze údajů o dosažených cenách nemovitostí Českého katastrálního úřadu na základě listin - kupních 

smluv vložených do Katastru nemovitostí. Použité kupní ceny neobsahují složku daně z přidané hodnoty.  
 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 3701/1,3701/2,3959/6 

Lokalita: k.ú. Libeň, ulice Voctářova 

Popis: Realizovaný prodej, V-29922/2020-101, SV-G, zápl. území, volné pozemky k zastavění. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - menší 0,95 

poloha pozemku - srovnatelná 1,00 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - záplavové území 1,05 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

42 500 000 1 718 24 738,07 1,00 24 738,07 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 1037/56,1037/57 

Lokalita: k.ú. Vršovice, ul. Vršovická 

Popis: Realizovaný prodej, V-12192/2019-101, SV-F, parkoviště před obchodem. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - menší 0,95 

poloha pozemku - lepší 0,90 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

10 471 495 1 119 9 357,90 0,86 8 047,79 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 1232,1233,1234 

Lokalita: k.ú. Vinohrady, ul. U Zvonařky 

Popis: Realizovaný prodej, V-72626/2019-101, OV, volné pozemky s projektem a územním 

rozhodnutím. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - menší 0,95 

poloha pozemku - lepší 0,90 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - lepší 0,90 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 
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vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

130 000 000 1 653 78 644,89 0,77 60 556,57 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 1237/2 

Lokalita: k.ú. Vinohrady, ul. U Zvonařky 

Popis: Realizovaný prodej, V-6547/2020-101, OB, volný pozemek, parkoviště. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - výrazně menší 0,90 

poloha pozemku - lepší 0,90 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - horší 1,05 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

4 700 000 176 26 704,55 0,85 22 698,87 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 871/1,871/2 

Lokalita: k.ú. Vinohrady, ul. Londýnská 

Popis: Realizovaný prodej, V-22335/2019-101, OB, vnitroblok, zahrada. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - výrazně menší 0,90 

poloha pozemku - lepší 0,90 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

5 283 450 295 17 910,00 0,81 14 507,10 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 715 

Lokalita: k.ú. Vinohrady, ul. Varšavská 

Popis: Realizovaný prodej, V-40240/2019-101, OB, vnitroblok, zahrada. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - výrazně menší 0,90 

poloha pozemku - lepší 0,90 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
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[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

1 750 000 200 8 750,00 0,81 7 087,50 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 769/16,843/7,841/47 

Lokalita: k.ú. Karlín, ul. Rohanské nábřeží 

Popis: Realizovaný prodej, V-3592/2019-101, SV-H, volné pozemky, zeleň. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - větší 1,05 

poloha pozemku - srovnatelná 1,00 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - horší 1,05 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

212 317 000 6 960 30 505,32 1,10 33 555,85 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 693/254,693/255 

Lokalita: k.ú. Karlín, ul. Molákova 

Popis: Realizovaný prodej, V-25890/2019-101, SV-G, ZVO-G, volné pozemky, zeleň. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - menší 0,95 

poloha pozemku - srovnatelná 1,00 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - horší 1,05 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

18 324 000 1 137 16 116,09 1,00 16 116,09 

 

Název: Prodej komerčních pozemků, p.č.: 737/67 

Lokalita: k.ú. Vysočany, ulice Odlehlá 

Popis: Realizovaný prodej, V-15791/2021-101, OB, pod bytovým domem, prodej spol. podílu 

6604/153938. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

velikost pozemku - výrazně menší 0,90 

poloha pozemku - srovnatelná 1,00 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění - prodej spol.podílu 1,10 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

77 062 8 9 632,75 0,99 9 536,42 
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Pozemky stavební - přehled porovnatelných cen 

Č. Katastrální území Jednotková cena (Kč/m2) 

1 Libeň 24 738 Kč 

2 Vršovice 8 048 Kč 

3 Vinohrady 60 557 Kč 

4 Vinohrady 22 699 Kč 

5 Vinohrady 14 507 Kč 

6 Vinohrady 7 088 Kč 

7 Karlín 33 556 Kč 

8 Karlín 16 116 Kč 

9 Vysočany 9 536 Kč 
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Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Návrh tržní hodnoty je proveden na základě statistického vyhodnocení porovnávaných reprezentantů jako 

bodový odhad pravděpodobnosti v úrovni mediánu statistického souboru reprezentantů po zaokrouhlení, 

kde medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že 

nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. 

Medián je tedy kvantil rozdělující statistický soubor na dvě stejně početné množiny. Základní výhodou 

mediánu a obecně kvantilů jako statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněn extrémními hodnotami. Proto 

se často používá v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický průměr dává obvykle nevhodné výsledky. 

Vzhledem k charakteru zjišťovaných cen je jeho použití při stanovení porovnávací hodnoty nemovitostí 

zpravidla vhodnější, než prostý aritmetický průměr. 

 

 
 

Druh pozemku Parcela 

č. 

Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvl. 

podíl 

Celková cena pozemku 

[ Kč ] 

zastavěná plocha a nádvoří 633 500 16 116,00  8 058 000 

zastavěná plocha a nádvoří 634 504 16 116,00  8 122 464 

zastavěná plocha a nádvoří 635 499 16 116,00  8 041 884 

zastavěná plocha a nádvoří 636 504 16 116,00  8 122 464 

zastavěná plocha a nádvoří 638 203 16 116,00  3 271 548 

zastavěná plocha a nádvoří 639 504 16 116,00  8 122 464 

zastavěná plocha a nádvoří 641/6 297 16 116,00  4 786 452 

Celková výměra pozemků 3 011 Hodnota pozemků celkem 48 525 276 
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4. Výnosová hodnota  

4.1. Výnosová hodnota  

Ocenění výnosovou hodnotou je provedeno jako stabilizovaný výnos metodou věčné renty. 

 

Výnosy z oceňovaných nemovitostí kalkulujeme z reálných a potenciálních pronájmů všech prostor, které 

oceňovaný majetek nabízí. 

 

K datu ocenění není majetek pronajat na základě nájemních smluv. Byly však předloženy minulé nájemní 

smlouvy. Jedná se o celkem 3 nájemní smlouvy se subjektem EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., nájemní 

smlouvy jsou zavřeny na všechny oceňované objekty včetně kotelny, nájemné ve všech případech bylo 

stanoveno ve výši 15% tržeb oproštěných od DPH vždy se stanovením minimální roční částky tohoto 

nájemného. Nájemní vztah byl na dobu určitou a byl ukončen 31.3.2021. S ohledem na to, že jde o nájemní 

smlouvy s netypickou konstrukcí nájemného, která nevychází čistě z charakteru oceňovaných nemovitých 

věcí, ale z tržeb soukromé společnosti, která tyto nemovitosti provozovala, i s ohledem na to, že nájemní vztah 

již byl ukončen, nejsou tyto nájemní smlouvy uvažovány ve výpočtu výnosové hodnoty.  Z tohoto důvodu je 

ocenění provedeno na základě tržního nájemného z pronájmu oceňovaného areálu dle jednotlivých druhů 

užitných ploch. Jedná se o majetek pro ubytování - ubytovny a hotelové objekty standardu ubytovny se 

zázemím (recepce s jídelnou a kotelna).  

 

Reprezentanti: 

 

Název: Pronájem ubytovacího zařízení 1 000 m2 

Lokalita: Řeznická, Praha 1 - Nové Město 

Popis: V zastoupení společnosti provozující pronájem pokojů v centru Prahy si Vám dovoluji 

nabídnout podnájem objektu zavedeného hostelu. Lze využít jako ubytovnu pro vaše 

zaměstnance, přebudování na kanceláře a podobně. Tento dům ve svých čtyřech poschodí 

momentálně nabízí 31 pokojů s více jak 100 lůžky.  

 

K dispozici jsou tyto typy pokojů: 

 

1. patro: 8 pokojů (4x double, 1x twin, 2x 4bed, 1x 6bed), 2x velká koupelna se sprchovým 

koutem, umyvadlem a WC, 1x malá koupelna se sprchou a umyvadlem, 1x WC s umyvadlem 

 

2. patro: 8 pokojů (4x twin, 2x 4bed, 1x 6bed, 1x 8bed), 2x velká koupelna se sprchovým 

koutem, umyvadlem a WC, 1x malá koupelna se sprchou a umyvadlem, 2x WC s umyvadlem 

 

3. patro: 8 pokojů (3x twin, 2x twin s vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a 

umyvadlem, 2x 4bed, 1x 6bed), 2x velká koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC, 

1x malá koupelna se sprchou a umyvadlem, 2x WC s umyvadlem 

 

4. patro: 6 pokojů (4x double, 1x 6bed, 1x 8bed), 2x velká koupelna se sprchovým koutem, 

umyvadlem a WC, 1x malá koupelna se sprchou a umyvadlem, 1x WC s umyvadlem 

 

V přízemí je ještě 1x pokoj s vlastní koupelnou, momentálně využíván jako kancelář. 

 

Všechny pokoje jsou účelně vybavené moderním nábytkem. V přízemí domu je k dispozici 

prostorná kuchyně s ledničkou a všemi spotřebiči. V lobby můžete využít i společenskou 

místnost a recepci stejně tak i prádelnu přímo v domě. 

 

Objekt se nachází v centru Prahy, stanice metra Karlovo náměstí je kousek od domu stejně 

tak stanice tramvají. Místo dále disponuje veškerou občanskou vybaveností. 

 

Nájemné nezahrnuje služby. Nájemce dále zaplatí kromě nájemného i kauci minimálně ve 

výši 1,5 násobku nájmu a provizi RK ve výši 55.000 Kč + DPH v zákonné výši 21%. 

 

Zdroj:www.sreality.cz, ID: 0273-NP01190 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 0,95 

K2 Velikosti objektu - menší 0,95 

K3 Poloha - lepší 0,90 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 0,95 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Celkový nájem Výměra Jednotkový nájem Celkový koef. KC Upravené j. nájemné 

220 000 Kč 1 000,00 m2 
220,00 Kč/m2 0,77 169,00Kč/m2 

 

Název: Pronájem ubytovacího zařízení 1 500 m2 

Lokalita: U Průhonu, Praha 7 - Holešovice 

Popis: V klidné části Prahy 7 – Holešovicích nabízíme k pronájmu ubytovací zařízení situované do 

3 pater 6 - ti patrové budovy a k tomu vstupní halu s recepcí, celková rozloha nabízených 

prostor činí cca 1.500 m2.   

 

Budova má 6 pater a ve 4. až 6. patře se nachází ubytovací zařízení. K dispozici je 36 plně 

zařízených funkčních dvoulůžkových pokojů, každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. Na 

každém patře se nachází 11 pokojů o rozloze cca 24 m2 a 1 pokoj o rozloze 46 m2, celková 

plocha patra činí necelých 400 m2. Kromě ubytovacího zařízení jsou v mezipatrech budovy 

k dispozici kanceláře o rozloze cca 45 m2 na každém mezipatře.   

 

V přízemí budovy se nachází vstupní hala s recepcí, která je nabízena v rámci pronájmu 

ubytovacího zařízení.  

 

Kromě toho se zde ještě nalézá i prostor pro stravování, kde byla provozována restaurace 

rychlého občerstvení a bar. V případě zájmu je možné jednat o pronájmu i této části.  

 

Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup prostřednictvím plošiny pro vozíčkáře, jinak jsou 

v budově k dispozici 2 osobní výtahy, jeden pro větší počet osob a jeden menší pro cca 3 

osoby. 

 

Vytápění budovy je zajištěno dálkově z teplárny. 

 

 Budova patří k zavedenému administrativnímu areálu v ulici U Průhonu, Praha 7 – 

Holešovice, na jehož dvoře je možné pronajmout parkovací místa. Areál je zabezpečen 

kamerovým systémem, ostraha funguje 24 hodin denně.  

 

Umístění budovy v širším centru Prahy nabízí výbornou dopravní dostupnost – v blízkosti 

stanice tramvají, metro „C“ v docházkové vzdálenosti. 

 

Zdroj:www.sreality.cz, ID:UPru-ubytovna 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 0,95 

K2 Velikosti objektu - menší 0,95 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 0,95 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Celkový nájem Výměra Jednotkový nájem Celkový koef. KC Upravené j. nájemné 

390 000 Kč 1 500,00 m2 
260,00 Kč/m2 0,86 224,00Kč/m2 

 

Název: Pronájem ubytovacího zařízení 1 050 m2 

Lokalita: Jeremiášova, Praha 5 - Stodůlky 
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Popis: Nabízíme Vám pronájem ubytovací kapacity – ubytovny/hostelu o celkové výměře užitné 

plochy 1050 m2 a pozemkem 858 m2, nacházející se v Jeremiášově ulici ve Stodůlkách. 

Jednotlivé pokoje jsou zařízené nábytkem a dle svých velikostí nabízejí možnosti ubytování 

pro 1 - 5 osob, přičemž celková kapacita všech 38 pokojů je cca 120 osob. Součástí pronájmu 

je 17 venkovních parkovacích stání. Ubytovna má celkem čtyři podlaží, v roce 2020 byla 

částečně rekonstruována, byla instalována nová plastová okna, úsporná svítidla se spínacími 

senzory a objekt byl vymalován. V 1. NP domu je kancelář, byt pro správce a sklad. V 1, 2 a 

3. NP je kuchyně, 2x WC a 2x sprchy, ve 4. NP pak 3x WC a kuchyně. Dům se nachází v 

blízkosti zastávky autobusu Bavorská (bus č. 130, 149, 225 a 246), odkud je možno dojet za 

3 minuty k metru B Stodůlky, za 7 minut k obchodnímu centru Metropole Zličín nebo za 24 

minut k metru A Nádraží Veleslavín. 

 

Zdroj: www.sreality.cz, ID:130444380 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 0,95 

K2 Velikosti objektu - menší 0,95 

K3 Poloha - horší 1,10 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - srovnatelná 1,00 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Celkový nájem Výměra Jednotkový nájem Celkový koef. KC Upravené j. nájemné 

200 000 Kč 1 050,00 m2 
190,00 Kč/m2 0,99 188,00Kč/m2 

 

Název: Pronájem ubytovacího zařízení 170 m2 

Lokalita: Leopoldova, Praha - Chodov 

Popis: Nově zařízená a vybavená ubytovna pro zaměstnance s kapacitou 15 osob 

 

Parkovaní  

- možno na pozemku 4 místa 

- před domem bez placené zony 

 

Vysokorychlostní internet 5G 

2 pračky, sušárna 

 

Zdroj:www.sreality.cz, ID:1857408092 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 0,95 

K2 Velikosti objektu - výrazně menší 0,90 

K3 Poloha - horší 1,10 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 0,95 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Celkový nájem Výměra Jednotkový nájem Celkový koef. KC Upravené j. nájemné 

48 000 Kč 170,00 m2 
282,00 Kč/m2 0,89 251,00Kč/m2 

 

Název: Pronájem ubytovacího zařízení 2 572 m2 

Lokalita: Ve Smečkách, Praha 1 - Nové Město 

Popis: Nabízíme k pronájmu 4* hotel na Praze 1 v ulici Ve Smečkách Jedná se o fungující hotel s 

vlastní klientelou o užitné ploše 2572 m2. K dispozici je 51 pokojů, 124 lůžek: 9 x mezonet, 

2 x dvoupokojový apartmán s terasou, 40 x dvoulůžkový pokoj. V hotelu je recepce 24/7 a 

restaurace pro 60 lidí včetně vybavené kuchyně. Kompletní zázemí pro personál, kanceláře a 

místnost pro vybudování prádelny.Topení je řešeno vlastní plynovou kotelnou. V 1 a 2 patře 

je vzduchotechnika ve 3 a 4 klimatizace.K hotelu patří dvě garáže. Hotel prošel kompletní 

rekonstrukcí a v roce 2019 byla vybudována a zkolaudována dvě nová patra. Jedná se o 
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prémiovou lokalitu v samotném centru Prahy.Cena nájmu je bez DPH. 

 

Zdroj:www.sreality.cz, ID:N138584 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 0,95 

K2 Velikosti objektu - menší 0,95 

K3 Poloha - lepší 0,90 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,95 

K5 Celkový stav - lepší 0,95 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Celkový nájem Výměra Jednotkový nájem Celkový koef. KC Upravené j. nájemné 

800 000 Kč 2 572,00 m2 
311,00 Kč/m2 0,73 227,00Kč/m2 

 

Veškeré uváděné nájemné je bez DPH. 

 

 
 

Popis 

Měsíční 

nájemné 

(Kč/m2/měsíc) 

Roční 

nájemné 

(Kč/m2/rok) 

Jednotkové nájemné - minimum: 169,00 Kč 2 028,00 Kč 

Jednotkové nájemné - 1.kvartil (Q1): 188,00 Kč 2 256,00 Kč 

Jednotkové nájemné - medián: 224,00 Kč 2 688,00 Kč 

Jednotkové nájemné - 3.kvartil (Q3): 227,00 Kč 2 724,00 Kč 

Jednotkové nájemné - maximum: 251,00 Kč 3 012,00 Kč 

 

Jak z uvedených hodnot zjištěných z trhu vyplývá, tržní nájemné se v dané lokalitě pohybuje v relaci 169,- až 

251,-Kč/m2/měsíc,tj. 2.000,- až 3.000,-Kč/m2/rok. Tržní nájemné je uvažováno s ohledem na velikost celkové 

užitné plochy všech objektů, technický stav a vybavení v úrovni mediánu z takto zjištěných vzorků, tedy ve 

výši 2.700,- Kč/m2/rok po zaokrouhlení. Z hlediska výše nájemného není činěn rozdíl mezi nynějšími objekty 

ubytovny a objekty hotelového typu, neboť je předpokládaná oprava všech objektů tak, aby byly 

pronajímatelné (náklady na uvedení do pronajímatelného stavu - viz níže), čímž dojde ke sjednocení standardu 

těchto objektů. Tržní nájemné z technických prostor kotelny je pak uvažováno ve výši 50% z tržního 

nájemného ubytovacích prostor, tedy ve výši 1.350,- Kč/m2/rok.  

 

U pronajímaných prostor je zohledněn výpadek nájemného ve výši 5 % platby za rok.   
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V nákladové části je započítána daň z nemovitosti vypočtená dle platného znění zákona o dani z nemovitostí, 

ostatní nákladové položky platba pojištění majetku, náklady na běžnou údržbu a opravy a náklady na provoz 

a správu jsou vypočteny procentuálním podílem z reprodukční ceny stavby v obvyklé výši a jsou stanoveny 

ve výši 0,08% (pojištění majetku) a 0,05% (náklady na správu majetku). 

 

Amortizační náklady je vyčísleny s ohledem na velikost, předpokládanou životnost a technický stav ve výši 

0,75 % z reprodukční ceny stavby. 

 

Vzhledem k tomu, že se část objektů nachází ve špatném technickém stavu, který neumožňuje přímé využití 

na základě pronájmu, jsou ve výpočtu výnosové hodnoty dále uvažovány i náklady na uvedení oceňovaného 

areálu do pronajímatelného stavu. Výpočet těchto nákladů vychází z Rozpočtových ukazatelů stavebních 

objektů společnosti ÚRS Praha, a.s., v úrovni předpokládaných nákladů nutných k rekonstrukci dožilých 

konstrukčních prvků a stavebních částí, v cenové úrovni 1Q/2021. Rozsah těchto stavebních prací odpovídá 

dílčí rekonstrukci objektů tak, aby byly objekty pronajímatelné, nikoliv o podstatné zvýšení jejich standardu 

celkovou rekonstrukcí. Rozsah těchto stavebních prací vychází z místního šetření a dále z předložené 

Technické Due Diligence, která se touto problematikou rovněž zabývala. Celkové náklady na uvedení do 

pronajímatelného stavu činí dle výpočtu : 66.000.000,-Kč bez DPH (po zaokrouhlení). 

 

Výše kapitalizační míry byla stanovena metodou CAPM (The capital asset pricing model) jako výpočet WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) pro vlastní kapitál.  

 

Náklady na vlastní kapitál vychází z bezrizikové úrokové sazby (r1) odpovídající průměru  za posledních 12 

měsíců výnosu státního 10-letého dluhopisu a tržní rizikové přirážky upravené o koeficient beta (r2). Tržní 

riziková přirážka České republiky a oborový koeficient beta (unlevered beta corrected for cash - Real Estate 

(General/Diversified) Europe) jsou převzaty z výzkumu Prof. A. Damodarana (www.damodaran.com). 

 

r = r1 + r2 = r1+ ß × TRP + K 

kde: 

r … Nominální kapitalizační míra 

r1…Bezriziková míra stanovená v úrovni průměru za posledních 12 měsíců výnosu koše státních dluhopisů s 

průměrnou zbytkovou splatností 10 let 

ß …Unlevered beta corrected for cash - Real Estate (General/Diversified) Europe  

TRP =  (rm-rf) …Tržní riziková přirážka (Total Equity Risk Premium Czech Republic) 

K... Korekce K - je specifickou rizikovou přirážkou za omezenou likviditu dané investice do podniku, obvykle 

se skládá z přirážky za rizika charakteristická pro neobchodovatelné podniky ve výši 0 - 2 proc. body též 

analogicky za podniky, které by byly neatraktivní jako kapitálové investice i kdyby obchodovatelné byly + 

specifická riziková přirážka konkrétního podniku se obvykle pohybuje od 0 - 3 proc., celková riziková přirážka 

v daném případě: 4,00 %. 

 

Výsledná kapitalizační míra 7,72 % odpovídá přibližně středu intervalu kapitalizační míry uvažované v 

platném cenovém předpisu 7,50 - 8,00% (se zohledněním a bez zohlednění zvýšeného rizika s docílením 

pronájmu). 

 

Výpočet užitných ploch 

 

Popis Užitná plocha (m2) 

Stavba č.p. 329 - kotelna   

1.NP 260,13 

Stavba č.p. 329 - kotelna - celkem 260,13 

Stavba č.p. 515 - hotel   

1.NP 380,50 

2.NP 384,30 

3.NP 393,60 

Stavba č.p. 515 - hotel - celkem 1 158,40 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou   
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1.NP 231,60 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou - celkem 231,60 

Stavba č.p. 517 - ubytovna   

1.NP 381,83 

2.NP 382,72 

3.NP 386,12 

Stavba č.p. 517 - ubytovna - celkem 1 150,67 

Stavba č.p. 518 - ubytovna   

1.NP 383,49 

2.NP 385,08 

3.NP 386,12 

Stavba č.p. 518 - ubytovna - celkem 1 154,69 

Stavba č.p. 519 - ubytovna   

1.NP 376,63 

2.NP 385,08 

3.NP 386,12 

Stavba č.p. 519 - ubytovna - celkem 1 147,83 

Stavba č.p. 522 - hotel   

1.NP 383,05 

2.NP 370,70 

3.NP 370,70 

Podkroví 91,80 

Stavba č.p. 522 - hotel - celkem 1 216,25 

Užitná plocha celkem 6 087,97 

 

Struktura pronajímatelných užitných ploch v areálu 

Popis Užitná plocha (m2) Podíl 

Stavba č.p. 329 - kotelna 260,13 4,12% 

Stavba č.p. 515 - hotel 1 158,40 18,33% 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 231,60 3,66% 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 1 150,67 18,21% 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 1 154,69 18,27% 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 1 147,83 18,16% 

Stavba č.p. 522 - hotel 1 216,25 19,25% 

Užitná plocha v areálu celkem 6 319,57 100,00% 
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Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 

 

č. objekt 
podlah. 

plocha 
nájem nájem nájem 

míra 

kapit. 

  [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 

1. Stavba č.p. 329 - kotelna 260 1 350 29 265 351 176 7,72 

2. Stavba č.p. 515 - hotel 1 158 2 700 260 640 3 127 680 7,72 

3. Stavba č.p. 516 - recepce 232 2 700 52 110 625 320 7,72 

4. Stavba č.p. 517 - ubytovna 1 151 2 700 258 901 3 106 809 7,72 

5. Stavba č.p. 518 - ubytovna 1 155 2 700 259 805 3 117 663 7,72 

6. Stavba č.p. 519 - ubytovna 1 148 2 700 258 262 3 099 141 7,72 

7. Stavba č.p. 522 - hotel 1 216 2 700 273 656 3 283 875 7,72 

Celkový výnos za rok: 16 711 664  

 

 
 

 

 

 

 

4,12%

18,33%

3,66%

18,21%

18,27%

18,16%

19,25%

Struktura užitných ploch

Stavba č.p. 329 - kotelna

Stavba č.p. 515 - hotel

Stavba č.p. 516 - recepce s

jídelnou
Stavba č.p. 517 - ubytovna

Stavba č.p. 518 - ubytovna

Stavba č.p. 519 - ubytovna

Stavba č.p. 522 - hotel

2,10%

18,72%

3,74%

18,59%

18,66%

18,54%

19,65%

Struktura výnosů

Stavba č.p. 329 - kotelna

Stavba č.p. 515 - hotel

Stavba č.p. 516 - recepce

Stavba č.p. 517 - ubytovna

Stavba č.p. 518 - ubytovna

Stavba č.p. 519 - ubytovna

Stavba č.p. 522 - hotel
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Výpočet míry výnosnosti : 
 

Období 

Výnos koše státních 

dluhopisů s průměrnou 

zbytkovou splatností 10 let 

III/2021 1,87 

II/2021 1,49 

I/2021 1,28 

XII/2020 1,26 

XI/2020 1,12 

X/2020 0,94 

IX/2020 0,98 

VIII/2020 0,95 

VII/2020 0,86 

VI/2020 0,92 

V/2020 1,28 

IV/2020 1,28 

Průměr  1,19 
 

 
 

Tržní riziková přirážka (www.damodaran.com) : 

 

Country Region 

Local 

Currency 

Rating 

Rating-based 

Default 

Spread 

Risk premium 

for mature 

ekvity market 

Country 

Risk 

Premium 

Total 

Equity 

Risk 

Premium 

Czech Republic Eastern Europe & Russia Aa3 0,53% 4,72% 0,50% 5,22% 

 

Koeficient beta (www.damodaran.com) : 

 

Industry Name 
Number of  

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered  

beta 

Cash/Firm  

value 

Unlevered  

beta  

corrected for cash 

Real Estate (General/Diversified) 58 0,80 102,54% 12,01% 0,44 8,49% 0,48 

 

1,28% 1,28%

0,92% 0,86%
0,95% 0,98% 0,94%

1,12%
1,26% 1,28%

1,49%

1,87%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou 

splatností 10 let
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Výpočet míry kapitalizace 

  

Parametry : 

  r1  = 1,19% 

  TRP = 5,22% 

  βReal Estate = 0,48 

  K = 4,00% 

Míra kapitalizace : 

  r1 = 1,19% 

  r2 = 6,53% 

WACC : r = 7,72% 

 

Výpočet nákladů na uvedení do pronajímatelného stavu : 

 

Seznam oceňovaných objektů 

M.1.1. Stavba č.p. 329 - kotelna 

M.1.2. Stavba č.p. 515 - hotel 

M.1.3. Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

M.1.4. Stavba č.p. 517 - ubytovna 

M.1.5. Stavba č.p. 518 - ubytovna 

M.1.6. Stavba č.p. 519 - ubytovna 

M.1.7. Stavba č.p. 522 - hotel 

M.1.8. Horkovod 

 
M.1.1.  Stavba č.p. 329 - kotelna 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  812 21 

  Budovy kotelen a výtopen 

SKP:  46.21.51.20 

  Budovy výrobní pro energetiku 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  1635.04                                                                                                                                                                                                                                                        1635,04 

 

Celkem:  1 635,04 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  9 944 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  10 174 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0420 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1420 

Projekt 1,0500 
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Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,3920 

Celkem 1,1420 * 1,0800 * 1,3920 = 1,7168 

 

Výpočet:  10 174 * 1,7168 = 17 467 

Výchozí hodnota jednotková:  17 467 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  17 467 * 1 635,04 = 28 559 244 

Výchozí hodnota celková:  28 559 244 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   9,684 2 765 677  1,0000   9,731 2 765 677 

Svislé konstrukce   9,060 2 587 468  1,0000   9,104 2 587 468 

Stropy a podhledy   6,580 1 879 198  1,0000   6,612 1 879 198 

Konstrukce střechy   5,105 1 457 949  1,0000   5,130 1 457 949 

Krytina střechy   2,276 650 008  1,0000   2,287 650 008 

Klempířské konstrukce   1,198 342 140  1,0000   1,204 342 140 

Úprava vnitřních povrchů   4,255 1 215 196  1,0000   4,275 1 215 196 

Úprava vnějších povrchů   2,217 633 158  1,0000   2,228 633 158 

Schodiště   0,479 136 799  0,0000   0,000 0 

Dveře   0,935 267 029  1,0000   0,940 267 029 

Vrata   0,623 177 924  1,0000   0,626 177 924 

Okna   2,637 753 107  1,0000   2,650 753 107 

Podlahy   2,457 701 701  1,0000   2,469 701 701 

Vytápění   2,601 742 826  1,0000   2,614 742 826 

Elektroinstalace   3,308 944 740  1,0000   3,324 944 740 

Bleskosvod   0,587 167 643  1,0000   0,590 167 643 

Vnitřní vodovod   0,132 37 698  1,0000   0,133 37 698 

Vnitřní kanalizace   0,240 68 542  1,0000   0,241 68 542 

Zdroj teplé vody   0,647 184 778  1,0000   0,650 184 778 

Hygienická vybavení   0,168 47 980  1,0000   0,169 47 980 

Výtahy   0,000 0  0,0000   0,000 0 

Technologie  40,017 11 428 553  1,0000  40,210 11 428 553 

Ostatní   4,794 1 369 130  1,0000   4,817 1 369 130 

Celkem 100,000 28 559 244  0,9952 100,000 28 422 445 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9952 

Výpočet:  28 559 244 *   0,9952 = 28 422 445 

Reprodukční cena celková:  28 422 445 Kč 

Výpočet:  28 422 445 / 1 635,04 = 17 383,3331 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  17 383,3331 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  17 383 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   9,731 2 765 677   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce   9,104 2 587 468   0,000   0,000 0 

Stropy a podhledy   6,612 1 879 198   5,000   0,586 93 960 

Konstrukce střechy   5,130 1 457 949   5,000   0,454 72 897 

Krytina střechy   2,287 650 008 100,000   4,052 650 008 

Klempířské konstrukce   1,204 342 140  50,000   1,066 171 070 

Úprava vnitřních povrchů   4,275 1 215 196   5,000   0,379 60 760 

Úprava vnějších povrchů   2,228 633 158   0,000   0,000 0 

Schodiště   0,000 0   0,000   0,000 0 

Dveře   0,940 267 029   0,000   0,000 0 

Vrata   0,626 177 924   0,000   0,000 0 

Okna   2,650 753 107   0,000   0,000 0 
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Podlahy   2,469 701 701   0,000   0,000 0 

Vytápění   2,614 742 826 100,000   4,631 742 826 

Elektroinstalace   3,324 944 740 100,000   5,890 944 740 

Bleskosvod   0,590 167 643 100,000   1,045 167 643 

Vnitřní vodovod   0,133 37 698 100,000   0,235 37 698 

Vnitřní kanalizace   0,241 68 542 100,000   0,427 68 542 

Zdroj teplé vody   0,650 184 778 100,000   1,152 184 778 

Hygienická vybavení   0,169 47 980 100,000   0,299 47 980 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Technologie  40,210 11 428 553 100,000  71,248 11 428 553 

Ostatní   4,817 1 369 130 100,000   8,535 1 369 130 

Celkem 100,000 28 422 445  56,436 100,000 16 040 585 

 

Dokončenost:  56,436 %  

Výpočet:  28 422 445 * 0,56436 = 16 040 585 

RC rozestavěné stavby:  16 040 585 Kč 

 

Stavba č.p. 329 - kotelna - celkem:  

 

Věcná hodnota 16 040 576 Kč 

 
M.1.2.  Stavba č.p. 515 - hotel 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  801 71 

  Budovy hotelů, motelů 

SKP:  46.21.19.10 

  Hotely a ubytovny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  5735.16                                                                                                                                                                                                                                                        5735,16 

 

Celkem:  5 735,16 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  6 356 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  5 093 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

 

Výpočet:  5 093 * 1,7644 = 8 986 

Výchozí hodnota jednotková:  8 986 Kč/m3 obestavěného prostoru 
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Výpočet:  8 986 * 5 735,16 = 51 536 148 

Výchozí hodnota celková:  51 536 148 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   6,955 3 584 339  1,0000   7,090 3 584 339 

Svislé konstrukce  12,003 6 185 884  1,0000  12,236 6 185 884 

Stropy a podhledy   7,692 3 964 161  1,0000   7,841 3 964 161 

Konstrukce střechy   5,096 2 626 282  1,0000   5,195 2 626 282 

Krytina střechy   1,596 822 517  1,0000   1,627 822 517 

Klempířské konstrukce   2,596 1 337 878  1,0000   2,646 1 337 878 

Vnitřní omítky   4,191 2 159 880  1,0000   4,272 2 159 880 

Úprava vnějších povrchů   3,191 1 644 518  1,0000   3,253 1 644 518 

Vnitřní obklady   1,810 932 804  1,0000   1,845 932 804 

Schodiště   2,905 1 497 125  1,0000   2,961 1 497 125 

Dveře   3,906 2 013 002  1,0000   3,982 2 013 002 

Okna   7,502 3 866 242  1,0000   7,648 3 866 242 

Podlahy   6,406 3 301 406  1,0000   6,530 3 301 406 

Vytápění   6,001 3 092 684  1,0000   6,118 3 092 684 

Elektroinstalace   6,811 3 510 127  1,0000   6,943 3 510 127 

Bleskosvod   1,191 613 796  1,0000   1,214 613 796 

Vnitřní vodovod   2,191 1 129 157  1,0000   2,234 1 129 157 

Vnitřní kanalizace   2,191 1 129 157  1,0000   2,234 1 129 157 

Vnitřní plynovod   1,000 515 361  0,0000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,095 564 321  1,0000   1,116 564 321 

Vybavení kuchyní   3,406 1 755 321  1,0000   3,472 1 755 321 

Hygienická vybavení   4,692 2 418 076  1,0000   4,783 2 418 076 

Výtahy   0,905 466 402  0,0000   0,000 0 

Ostatní   4,668 2 405 707  1,0000   4,759 2 405 707 

Celkem 100,000 51 536 147  0,9810 100,000 50 554 384 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9810 

Výpočet:  51 536 148 *   0,9810 = 50 554 384 

Reprodukční cena celková:  50 554 384 Kč 

Výpočet:  50 554 384 / 5 735,16 = 8 814,8167 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  8 814,8167 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  8 815 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   7,090 3 584 339   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  12,236 6 185 884   0,000   0,000 0 

Stropy a podhledy   7,841 3 964 161   0,000   0,000 0 

Konstrukce střechy   5,195 2 626 282   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,627 822 517   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,646 1 337 878   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,272 2 159 880  25,000  11,181 539 970 

Úprava vnějších povrchů   3,253 1 644 518  25,000   8,513 411 130 

Vnitřní obklady   1,845 932 804  25,000   4,829 233 201 

Schodiště   2,961 1 497 125   0,000   0,000 0 

Dveře   3,982 2 013 002   0,000   0,000 0 

Okna   7,648 3 866 242   0,000   0,000 0 

Podlahy   6,530 3 301 406  25,000  17,090 825 352 

Vytápění   6,118 3 092 684  25,000  16,009 773 171 

Elektroinstalace   6,943 3 510 127  25,000  18,170 877 532 

Bleskosvod   1,214 613 796   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   2,234 1 129 157  25,000   5,845 282 289 

Vnitřní kanalizace   2,234 1 129 157  25,000   5,845 282 289 

Vnitřní plynovod   0,000 0   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,116 564 321   0,000   0,000 0 
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Vybavení kuchyní   3,472 1 755 321   0,000   0,000 0 

Hygienická vybavení   4,783 2 418 076  25,000  12,517 604 519 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   4,759 2 405 707   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 50 554 384   9,553 100,000 4 829 453 

 

Dokončenost:  9,553 %  

Výpočet:  50 554 384 * 0,09553 = 4 829 453 

RC rozestavěné stavby:  4 829 453 Kč 

 

Stavba č.p. 515 - hotel - celkem:  

 

Věcná hodnota 4 829 460 Kč 

 

M.1.3.  Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  801 84 

  Budovy jídelen, restaurací a kaváren 

SKP:  46.21.19.20 

  Restaurace a jídelny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  1079.00                                                                                                                                                                                                                                                        1079,00 

 

Celkem:  1 079,00 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  6 501 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  5 715 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

 

Výpočet:  5 715 * 1,7644 = 10 084 

Výchozí hodnota jednotková:  10 084 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  10 084 * 1 079,00 = 10 880 636 

Výchozí hodnota celková:  10 880 636 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   9,337 1 015 925  1,0000   9,665 1 015 925 

Svislé konstrukce  12,797 1 392 395  1,0000  13,247 1 392 395 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 95 

Stropy a podhledy   8,553 930 621  1,0000   8,854 930 621 

Konstrukce střechy   5,306 577 327  1,0000   5,493 577 327 

Krytina střechy   1,889 205 535  1,0000   1,955 205 535 

Klempířské konstrukce   2,801 304 767  1,0000   2,899 304 767 

Vnitřní omítky   4,202 457 204  1,0000   4,350 457 204 

Úprava vnějších povrchů   3,205 348 724  1,0000   3,318 348 724 

Vnitřní obklady   1,804 196 287  1,0000   1,867 196 287 

Schodiště   1,889 205 535  0,0000   0,000 0 

Dveře   3,905 424 889  1,0000   4,042 424 889 

Okna   7,088 771 219  1,0000   7,337 771 219 

Podlahy   6,897 750 437  1,0000   7,139 750 437 

Vytápění   5,794 630 424  1,0000   5,998 630 424 

Elektroinstalace   6,791 738 904  1,0000   7,030 738 904 

Bleskosvod   1,210 131 656  1,0000   1,253 131 656 

Vnitřní vodovod   1,507 163 971  1,0000   1,560 163 971 

Vnitřní kanalizace   1,507 163 971  1,0000   1,560 163 971 

Vnitřní plynovod   0,594 64 631  1,0000   0,615 64 631 

Zdroj teplé vody   0,403 43 849  1,0000   0,417 43 849 

Vybavení kuchyní   3,098 337 082  1,0000   3,207 337 082 

Hygienická vybavení   0,806 87 698  1,0000   0,834 87 698 

Výtahy   1,507 163 971  0,0000   0,000 0 

Ostatní   7,110 773 613  1,0000   7,360 773 613 

Celkem 100,000 10 880 635  0,9660 100,000 10 511 129 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9660 

Výpočet:  10 880 636 *   0,9660 = 10 511 129 

Reprodukční cena celková:  10 511 129 Kč 

Výpočet:  10 511 129 / 1 079,00 = 9 741,5468 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  9 741,5468 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  9 742 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   9,665 1 015 925   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  13,247 1 392 395   0,000   0,000 0 

Stropy a podhledy   8,854 930 621   0,000   0,000 0 

Konstrukce střechy   5,493 577 327   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,955 205 535   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,899 304 767   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,350 457 204  25,000   6,960 114 301 

Úprava vnějších povrchů   3,318 348 724   0,000   0,000 0 

Vnitřní obklady   1,867 196 287  50,000   5,976 98 144 

Schodiště   0,000 0   0,000   0,000 0 

Dveře   4,042 424 889   0,000   0,000 0 

Okna   7,337 771 219   0,000   0,000 0 

Podlahy   7,139 750 437  25,000  11,424 187 609 

Vytápění   5,998 630 424   0,000   0,000 0 

Elektroinstalace   7,030 738 904   0,000   0,000 0 

Bleskosvod   1,253 131 656   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   1,560 163 971   0,000   0,000 0 

Vnitřní kanalizace   1,560 163 971   0,000   0,000 0 

Vnitřní plynovod   0,615 64 631   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   0,417 43 849 100,000   2,670 43 849 

Vybavení kuchyní   3,207 337 082 100,000  20,525 337 082 

Hygienická vybavení   0,834 87 698 100,000   5,340 87 698 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   7,360 773 613 100,000  47,106 773 613 

Celkem 100,000 10 511 129  15,624 100,000 1 642 296 

 

Dokončenost:  15,624 %  
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Výpočet:  10 511 129 * 0,15624 = 1 642 296 

RC rozestavěné stavby:  1 642 296 Kč 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou - celkem:  

 

Věcná hodnota 1 642 301 Kč 

 
M.1.4.  Stavba č.p. 517 - ubytovna 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  801 72 

  Budovy ubytoven pracujících, studuj. a žáků, bez vývařovny 

SKP:  46.21.19.10 

  Hotely a ubytovny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  5735.16                                                                                                                                                                                                                                                        5735,16 

 

Celkem:  5 735,16 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  5 060 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  4 307 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

Výpočet:  4 307 * 1,7644 = 7 599 

Výchozí hodnota jednotková:  7 599 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  7 599 * 5 735,16 = 43 581 481 

Výchozí hodnota celková:  43 581 481 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   6,927 3 018 889  1,0000   7,288 3 018 889 

Svislé konstrukce  11,997 5 228 470  1,0000  12,623 5 228 470 

Stropy a podhledy   7,688 3 350 544  1,0000   8,089 3 350 544 

Konstrukce střechy   5,097 2 221 348  1,0000   5,363 2 221 348 

Krytina střechy   1,605 699 483  1,0000   1,689 699 483 

Klempířské konstrukce   2,591 1 129 196  1,0000   2,726 1 129 196 

Vnitřní omítky   4,196 1 828 679  1,0000   4,415 1 828 679 

Úprava vnějších povrchů   3,210 1 398 966  1,0000   3,377 1 398 966 

Vnitřní obklady   1,802 785 338  1,0000   1,896 785 338 

Schodiště   2,901 1 264 299  1,0000   3,052 1 264 299 
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Dveře   3,886 1 693 576  1,0000   4,089 1 693 576 

Okna   7,491 3 264 689  1,0000   7,882 3 264 689 

Podlahy   6,421 2 798 367  1,0000   6,756 2 798 367 

Vytápění   5,998 2 614 017  1,0000   6,311 2 614 017 

Elektroinstalace   6,787 2 957 875  1,0000   7,141 2 957 875 

Bleskosvod   1,211 527 772  1,0000   1,274 527 772 

Vnitřní vodovod   2,197 957 485  1,0000   2,312 957 485 

Vnitřní kanalizace   2,197 957 485  1,0000   2,312 957 485 

Vnitřní plynovod   1,014 441 916  1,0000   1,067 441 916 

Zdroj teplé vody   1,098 478 525  1,0000   1,155 478 525 

Vybavení kuchyní   3,407 1 484 821  0,5000   1,792 742 411 

Hygienická vybavení   4,703 2 049 637  0,5000   2,474 1 024 819 

Výtahy   0,901 392 669  0,0000   0,000 0 

Ostatní   4,675 2 037 434  1,0000   4,919 2 037 434 

Celkem 100,000 43 581 480  0,9504 100,000 41 421 583 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9504 

Výpočet:  43 581 481 *   0,9504 = 41 421 583 

Reprodukční cena celková:  41 421 583 Kč 

Výpočet:  41 421 583 / 5 735,16 = 7 222,3936 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  7 222,3936 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  7 222 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   7,288 3 018 889   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  12,623 5 228 470   5,000   2,203 261 424 

Stropy a podhledy   8,089 3 350 544   5,000   1,412 167 527 

Konstrukce střechy   5,363 2 221 348   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,689 699 483   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,726 1 129 196   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,415 1 828 679  50,000   7,705 914 340 

Úprava vnějších povrchů   3,377 1 398 966  25,000   2,947 349 742 

Vnitřní obklady   1,896 785 338 100,000   6,618 785 338 

Schodiště   3,052 1 264 299   0,000   0,000 0 

Dveře   4,089 1 693 576  50,000   7,135 846 788 

Okna   7,882 3 264 689  50,000  13,755 1 632 345 

Podlahy   6,756 2 798 367  50,000  11,790 1 399 184 

Vytápění   6,311 2 614 017  50,000  11,013 1 307 009 

Elektroinstalace   7,141 2 957 875  50,000  12,462 1 478 938 

Bleskosvod   1,274 527 772   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   2,312 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní kanalizace   2,312 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní plynovod   1,067 441 916   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,155 478 525   0,000   0,000 0 

Vybavení kuchyní   1,792 742 411 100,000   6,256 742 411 

Hygienická vybavení   2,474 1 024 819 100,000   8,636 1 024 819 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   4,919 2 037 434   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 41 421 583  28,650 100,000 11 867 351 

 

Dokončenost:  28,650 %  

Výpočet:  41 421 583 * 0,28650 = 11 867 351 

RC rozestavěné stavby:  11 867 351 Kč 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna - celkem:  

 

Věcná hodnota 11 867 366 Kč 
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M.1.5.  Stavba č.p. 518 - ubytovna 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  801 72 

  Budovy ubytoven pracujících, studuj. a žáků, bez vývařovny 

SKP:  46.21.19.10 

  Hotely a ubytovny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  5735.16                                                                                                                                                                                                                                                        5735,16 

 

Celkem:  5 735,16 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  5 060 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  4 307 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

 

Výpočet:  4 307 * 1,7644 = 7 599 

Výchozí hodnota jednotková:  7 599 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  7 599 * 5 735,16 = 43 581 481 

Výchozí hodnota celková:  43 581 481 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   6,927 3 018 889  1,0000   7,367 3 018 889 

Svislé konstrukce  11,997 5 228 470  1,0000  12,759 5 228 470 

Stropy a podhledy   7,688 3 350 544  1,0000   8,176 3 350 544 

Konstrukce střechy   5,097 2 221 348  1,0000   5,421 2 221 348 

Krytina střechy   1,605 699 483  1,0000   1,707 699 483 

Klempířské konstrukce   2,591 1 129 196  1,0000   2,756 1 129 196 

Vnitřní omítky   4,196 1 828 679  1,0000   4,462 1 828 679 

Úprava vnějších povrchů   3,210 1 398 966  1,0000   3,414 1 398 966 

Vnitřní obklady   1,802 785 338  1,0000   1,916 785 338 

Schodiště   2,901 1 264 299  1,0000   3,085 1 264 299 

Dveře   3,886 1 693 576  1,0000   4,133 1 693 576 

Okna   7,491 3 264 689  1,0000   7,967 3 264 689 

Podlahy   6,421 2 798 367  1,0000   6,829 2 798 367 

Vytápění   5,998 2 614 017  1,0000   6,379 2 614 017 

Elektroinstalace   6,787 2 957 875  1,0000   7,218 2 957 875 

Bleskosvod   1,211 527 772  1,0000   1,288 527 772 

Vnitřní vodovod   2,197 957 485  1,0000   2,336 957 485 
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Vnitřní kanalizace   2,197 957 485  1,0000   2,336 957 485 

Vnitřní plynovod   1,014 441 916  0,0000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,098 478 525  1,0000   1,168 478 525 

Vybavení kuchyní   3,407 1 484 821  0,5000   1,812 742 411 

Hygienická vybavení   4,703 2 049 637  0,5000   2,501 1 024 819 

Výtahy   0,901 392 669  0,0000   0,000 0 

Ostatní   4,675 2 037 434  1,0000   4,972 2 037 434 

Celkem 100,000 43 581 480  0,9403 100,000 40 979 667 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9403 

Výpočet:  43 581 481 *   0,9403 = 40 979 667 

Reprodukční cena celková:  40 979 667 Kč 

Výpočet:  40 979 667 / 5 735,16 = 7 145,3398 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  7 145,3398 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  7 145 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   7,367 3 018 889   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  12,759 5 228 470   5,000   2,203 261 424 

Stropy a podhledy   8,176 3 350 544   5,000   1,412 167 527 

Konstrukce střechy   5,421 2 221 348   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,707 699 483   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,756 1 129 196   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,462 1 828 679  50,000   7,705 914 340 

Úprava vnějších povrchů   3,414 1 398 966  25,000   2,947 349 742 

Vnitřní obklady   1,916 785 338 100,000   6,618 785 338 

Schodiště   3,085 1 264 299   0,000   0,000 0 

Dveře   4,133 1 693 576  50,000   7,135 846 788 

Okna   7,967 3 264 689  50,000  13,755 1 632 345 

Podlahy   6,829 2 798 367  50,000  11,790 1 399 184 

Vytápění   6,379 2 614 017  50,000  11,013 1 307 009 

Elektroinstalace   7,218 2 957 875  50,000  12,462 1 478 938 

Bleskosvod   1,288 527 772   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   2,336 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní kanalizace   2,336 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní plynovod   0,000 0   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,168 478 525   0,000   0,000 0 

Vybavení kuchyní   1,812 742 411 100,000   6,256 742 411 

Hygienická vybavení   2,501 1 024 819 100,000   8,636 1 024 819 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   4,972 2 037 434   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 40 979 667  28,959 100,000 11 867 351 

 

Dokončenost:  28,959 %  

Výpočet:  40 979 667 * 0,28959 = 11 867 351 

RC rozestavěné stavby:  11 867 351 Kč 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna - celkem:  

 

Věcná hodnota 11 867 343 Kč 

 

M.1.6.  Stavba č.p. 519 - ubytovna 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  
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JKSO:  801 72 

  Budovy ubytoven pracujících, studuj. a žáků, bez vývařovny 

SKP:  46.21.19.10 

  Hotely a ubytovny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  5735.16                                                                                                                                                                                                                                                        5735,16 

 

Celkem:  5 735,16 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  5 060 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  4 307 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

 

Výpočet:  4 307 * 1,7644 = 7 599 

Výchozí hodnota jednotková:  7 599 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  7 599 * 5 735,16 = 43 581 481 

Výchozí hodnota celková:  43 581 481 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   6,927 3 018 889  1,0000   7,367 3 018 889 

Svislé konstrukce  11,997 5 228 470  1,0000  12,759 5 228 470 

Stropy a podhledy   7,688 3 350 544  1,0000   8,176 3 350 544 

Konstrukce střechy   5,097 2 221 348  1,0000   5,421 2 221 348 

Krytina střechy   1,605 699 483  1,0000   1,707 699 483 

Klempířské konstrukce   2,591 1 129 196  1,0000   2,756 1 129 196 

Vnitřní omítky   4,196 1 828 679  1,0000   4,462 1 828 679 

Úprava vnějších povrchů   3,210 1 398 966  1,0000   3,414 1 398 966 

Vnitřní obklady   1,802 785 338  1,0000   1,916 785 338 

Schodiště   2,901 1 264 299  1,0000   3,085 1 264 299 

Dveře   3,886 1 693 576  1,0000   4,133 1 693 576 

Okna   7,491 3 264 689  1,0000   7,967 3 264 689 

Podlahy   6,421 2 798 367  1,0000   6,829 2 798 367 

Vytápění   5,998 2 614 017  1,0000   6,379 2 614 017 

Elektroinstalace   6,787 2 957 875  1,0000   7,218 2 957 875 

Bleskosvod   1,211 527 772  1,0000   1,288 527 772 

Vnitřní vodovod   2,197 957 485  1,0000   2,336 957 485 

Vnitřní kanalizace   2,197 957 485  1,0000   2,336 957 485 

Vnitřní plynovod   1,014 441 916  0,0000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,098 478 525  1,0000   1,168 478 525 

Vybavení kuchyní   3,407 1 484 821  0,5000   1,812 742 411 

Hygienická vybavení   4,703 2 049 637  0,5000   2,501 1 024 819 

Výtahy   0,901 392 669  0,0000   0,000 0 

Ostatní   4,675 2 037 434  1,0000   4,972 2 037 434 
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Celkem 100,000 43 581 480  0,9403 100,000 40 979 667 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9403 

Výpočet:  43 581 481 *   0,9403 = 40 979 667 

Reprodukční cena celková:  40 979 667 Kč 

Výpočet:  40 979 667 / 5 735,16 = 7 145,3398 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  7 145,3398 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Reprodukční cena jednotková:  7 145 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   7,367 3 018 889   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  12,759 5 228 470   5,000   2,203 261 424 

Stropy a podhledy   8,176 3 350 544   5,000   1,412 167 527 

Konstrukce střechy   5,421 2 221 348   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,707 699 483   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,756 1 129 196   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,462 1 828 679  50,000   7,705 914 340 

Úprava vnějších povrchů   3,414 1 398 966  25,000   2,947 349 742 

Vnitřní obklady   1,916 785 338 100,000   6,618 785 338 

Schodiště   3,085 1 264 299   0,000   0,000 0 

Dveře   4,133 1 693 576  50,000   7,135 846 788 

Okna   7,967 3 264 689  50,000  13,755 1 632 345 

Podlahy   6,829 2 798 367  50,000  11,790 1 399 184 

Vytápění   6,379 2 614 017  50,000  11,013 1 307 009 

Elektroinstalace   7,218 2 957 875  50,000  12,462 1 478 938 

Bleskosvod   1,288 527 772   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   2,336 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní kanalizace   2,336 957 485  50,000   4,034 478 743 

Vnitřní plynovod   0,000 0   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,168 478 525   0,000   0,000 0 

Vybavení kuchyní   1,812 742 411 100,000   6,256 742 411 

Hygienická vybavení   2,501 1 024 819 100,000   8,636 1 024 819 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   4,972 2 037 434   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 40 979 667  28,959 100,000 11 867 351 

 

Dokončenost:  28,959 %  

Výpočet:  40 979 667 * 0,28959 = 11 867 351 

RC rozestavěné stavby:  11 867 351 Kč 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna - celkem:  

 

Věcná hodnota 11 867 343 Kč 

 
M.1.7.  Stavba č.p. 522 - hotel 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  801 71 

  Budovy hotelů, motelů 

SKP:  46.21.19.10 

  Hotely a ubytovny 

Materiálová charakteristika:  zděná z cihel,tvárnic,bloků 

 

Výkaz výměr (m3 obestavěného prostoru) 
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Popis Výpočet / komentář Celkem 

Výkaz výměr                                                  5735.16                                                                                                                                                                                                                                                        5735,16 

 

Celkem:  5 735,16 m3 obestavěného prostoru       

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  6 356 Kč/m3 obestavěného prostoru       

Hodnota po mat. charakteristice:  5 093 Kč/m3 obestavěného prostoru       

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  

Zařízení staveniště 1,0290 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1290 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,4470 

Celkem 1,1290 * 1,0800 * 1,4470 = 1,7644 

 

Výpočet:  5 093 * 1,7644 = 8 986 

Výchozí hodnota jednotková:  8 986 Kč/m3 obestavěného prostoru 

Výpočet:  8 986 * 5 735,16 = 51 536 148 

Výchozí hodnota celková:  51 536 148 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Základy a zemní práce   6,955 3 584 339  1,0000   7,090 3 584 339 

Svislé konstrukce  12,003 6 185 884  1,0000  12,236 6 185 884 

Stropy a podhledy   7,692 3 964 161  1,0000   7,841 3 964 161 

Konstrukce střechy   5,096 2 626 282  1,0000   5,195 2 626 282 

Krytina střechy   1,596 822 517  1,0000   1,627 822 517 

Klempířské konstrukce   2,596 1 337 878  1,0000   2,646 1 337 878 

Vnitřní omítky   4,191 2 159 880  1,0000   4,272 2 159 880 

Úprava vnějších povrchů   3,191 1 644 518  1,0000   3,253 1 644 518 

Vnitřní obklady   1,810 932 804  1,0000   1,845 932 804 

Schodiště   2,905 1 497 125  1,0000   2,961 1 497 125 

Dveře   3,906 2 013 002  1,0000   3,982 2 013 002 

Okna   7,502 3 866 242  1,0000   7,648 3 866 242 

Podlahy   6,406 3 301 406  1,0000   6,530 3 301 406 

Vytápění   6,001 3 092 684  1,0000   6,118 3 092 684 

Elektroinstalace   6,811 3 510 127  1,0000   6,943 3 510 127 

Bleskosvod   1,191 613 796  1,0000   1,214 613 796 

Vnitřní vodovod   2,191 1 129 157  1,0000   2,234 1 129 157 

Vnitřní kanalizace   2,191 1 129 157  1,0000   2,234 1 129 157 

Vnitřní plynovod   1,000 515 361  0,0000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,095 564 321  1,0000   1,116 564 321 

Vybavení kuchyní   3,406 1 755 321  1,0000   3,472 1 755 321 

Hygienická vybavení   4,692 2 418 076  1,0000   4,783 2 418 076 

Výtahy   0,905 466 402  0,0000   0,000 0 

Ostatní   4,668 2 405 707  1,0000   4,759 2 405 707 

Celkem 100,000 51 536 147  0,9810 100,000 50 554 384 

 

Koeficient úpravy výchozí hodnoty:  0,9810 

Výpočet:  51 536 148 *   0,9810 = 50 554 384 

Reprodukční cena celková:  50 554 384 Kč 

Výpočet:  50 554 384 / 5 735,16 = 8 814,8167 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  8 814,8167 Kč/m3 obestavěného prostoru 
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Reprodukční cena jednotková:  8 815 Kč/m3 obestavěného prostoru 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Základy a zemní práce   7,090 3 584 339   0,000   0,000 0 

Svislé konstrukce  12,236 6 185 884   0,000   0,000 0 

Stropy a podhledy   7,841 3 964 161   0,000   0,000 0 

Konstrukce střechy   5,195 2 626 282   0,000   0,000 0 

Krytina střechy   1,627 822 517   0,000   0,000 0 

Klempířské konstrukce   2,646 1 337 878   0,000   0,000 0 

Vnitřní omítky   4,272 2 159 880  25,000  11,181 539 970 

Úprava vnějších povrchů   3,253 1 644 518  25,000   8,513 411 130 

Vnitřní obklady   1,845 932 804  25,000   4,829 233 201 

Schodiště   2,961 1 497 125   0,000   0,000 0 

Dveře   3,982 2 013 002   0,000   0,000 0 

Okna   7,648 3 866 242   0,000   0,000 0 

Podlahy   6,530 3 301 406  25,000  17,090 825 352 

Vytápění   6,118 3 092 684  25,000  16,009 773 171 

Elektroinstalace   6,943 3 510 127  25,000  18,170 877 532 

Bleskosvod   1,214 613 796   0,000   0,000 0 

Vnitřní vodovod   2,234 1 129 157  25,000   5,845 282 289 

Vnitřní kanalizace   2,234 1 129 157  25,000   5,845 282 289 

Vnitřní plynovod   0,000 0   0,000   0,000 0 

Zdroj teplé vody   1,116 564 321   0,000   0,000 0 

Vybavení kuchyní   3,472 1 755 321   0,000   0,000 0 

Hygienická vybavení   4,783 2 418 076  25,000  12,517 604 519 

Výtahy   0,000 0   0,000   0,000 0 

Ostatní   4,759 2 405 707   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 50 554 384   9,553 100,000 4 829 453 

 

Dokončenost:  9,553 %  

Výpočet:  50 554 384 * 0,09553 = 4 829 453 

RC rozestavěné stavby:  4 829 453 Kč 

 

Stavba č.p. 522 - hotel - celkem:  

 

Věcná hodnota 4 829 460 Kč 

 
M.1.8.  Horkovod 
 

Věcná hodnota 

 

Metoda ukazatelová  
Zatřídění:  

JKSO:  827 40 

  Parovody a teplovody trubní 

SKP:  46.21.32.00 

  Vedení dálková trubní ostatní 

Materiálová charakteristika:  nerozlišena 

 

Výkaz výměr:  209,30 m                              

 

Výpočet reprodukční ceny:  

 

Základní hodnota:  20 917 Kč/m                              

Hodnota po mat. charakteristice:  20 917 Kč/m                              

 

Koeficient úpravy základní hodnoty:  
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Zařízení staveniště 1,0325 

Územní vlivy 1,1000 

Mezisoučet - A 1,1325 

Projekt 1,0500 

Inženýrská činnost 1,0200 

Kompletační činnost 1,0100 

Mezisoučet - B 1,0800 

Časový koeficient 1,3780 

Celkem 1,1325 * 1,0800 * 1,3780 = 1,6854 

 

Výpočet:  20 917 * 1,6854 = 35 254 

Výchozí hodnota jednotková:  35 254 Kč/m 

Výpočet:  35 254 * 209,30 = 7 378 662 

Výchozí hodnota celková:  7 378 662 Kč 

Úprava výchozí hodnoty:  strukturou stavebních dílů 

 

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) 

Zemní práce  13,769 1 015 968  1,0000  13,769 1 015 968 

Úložné konstrukce  46,798 3 453 066  1,0000  46,798 3 453 066 

Izolace  16,402 1 210 248  1,0000  16,402 1 210 248 

Potrubí  21,501 1 586 486  1,0000  21,501 1 586 486 

Ostatní   1,530 112 894  1,0000   1,530 112 894 

Celkem 100,000 7 378 662  1,0000 100,000 7 378 662 

 

Reprodukční cena celková:  7 378 662 Kč 

Výpočet:  7 378 662 / 209,30 = 35 253,9990 

Reprodukční cena jednotková nezaokr.:  35 253,9990 Kč/m 

Reprodukční cena jednotková:  35 254 Kč/m 

 

Výpočet reprodukční ceny rozestavěné stavby:  

 

Název stavebního dílu Podíl 2 RC (Kč) Dok (%) Podíl 3 RC-rozest (Kč) 

Zemní práce  13,769 1 015 968  10,000   3,132 101 597 

Úložné konstrukce  46,798 3 453 066  10,000  10,646 345 307 

Izolace  16,402 1 210 248 100,000  37,311 1 210 248 

Potrubí  21,501 1 586 486 100,000  48,911 1 586 486 

Ostatní   1,530 112 894   0,000   0,000 0 

Celkem 100,000 7 378 662  43,960 100,000 3 243 638 

 

Dokončenost:  43,960 %  

Výpočet:  7 378 662 * 0,43960 = 3 243 638 

RC rozestavěné stavby:  3 243 638 Kč 

 

Horkovod - celkem:  

 

Věcná hodnota 3 243 638 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 105 

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu - rekapitulace 

 

Název Náklady [Kč] 

Stavba č.p. 329 - kotelna 16 040 576 

Stavba č.p. 515 - hotel 4 829 460 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 1 642 301 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 11 867 366 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 11 867 343 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 11 867 343 

Stavba č.p. 522 - hotel 4 829 460 

Horkovod 3 243 638 

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu 66 187 487 

 

 
 

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m2 6 320 

Reprodukční cena RC Kč 192 726 170 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*ro

k) 

2 644 

Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 16 711 664 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 

Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 15 876 080 

Náklady (za rok) 

Daň z nemovitosti  Kč/rok 100 932 

Pojištění 0,08 % * RC Kč/rok 154 181 

Opravy a údržba 0,75 % * RC Kč/rok 1 445 446 

Správa nemovitosti 0,05 % * RC Kč/rok 96 363 

Ostatní náklady  Kč/rok 0 

Náklady celkem V Kč/rok 1 796 922 

Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 14 079 158 

Míra kapitalizace  % 7,72 

Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta  Cv = N / i 

Výnosová hodnota (bez odečtení nákladů na uvedení do 

pron. stavu) 

 Kč 182 372 513 

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu  Kč 66 000 000 

Výnosová hodnota Cv Kč 116 372 513 

 

16 040 576 Kč

4 829 460 Kč

1 642 301 Kč

11 867 366 Kč

11 867 343 Kč

11 867 343 Kč

4 829 460 Kč
3 243 638 Kč

Stavba č.p.

329 -

kotelna

Stavba č.p.

515 - hotel

Stavba č.p.

516 -

recepce s

jídelnou

Stavba č.p.

517 -

ubytovna

Stavba č.p.

518 -

ubytovna

Stavba č.p.

519 -

ubytovna

Stavba č.p.

522 - hotel

Horkovod

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu -

rekapitulace



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 106 

 
 

 
 

Výnosová hodnota - celkem: 

 

Výnosová hodnota 116 372 513 Kč 

 

 

  

5,62%

8,58%

80,44%

5,36%

Struktura nákladů

Daň z nemovitosti

Pojištění

Opravy a údržba

Správa nemovitosti

15 876 080 Kč

1 796 922 Kč

Výnosy Náklady

Výnosová hodnota - bilance
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5. Porovnávací hodnota  

5.1. Porovnávací hodnota  

Oceňovaná nemovitá věc  

Ocenění je provedeno na základě porovnání s obdobnými majetky - ubytovacími objekty v obdobných 

lokalitách hl. m. Prahy, se zohledněním specifik námi oceňovaného majetku. Jako vzorky jsou použity 

realizované prodeje obdobných majetků zjištěných ze Sbírky listin ČÚZK prodané letech 2020-21 tak, aby 

tyto vzorky již zohlednili stávající nepříznivou situaci v tomto segmentu trhu (epidemiologická situace s 

omezeným cestováním zahraničních i tuzemských návštěvníků). S ohledem na specifičnost oceňovaného 

majetku jak svou velkou výměrou, tak stávajícím špatným technickým stavem, i po provedení adjustace 

vstupních jednotkových cen použitých vzorků je třeba na výpočet porovnávací hodnoty hledět s jistou 

rezervou, neboť zcela parametricky srovnatelné vzorky obdobných nemovitostí nelze v daném místě a čase 

nalézt. Porovnávací hodnota z tohoto důvodu je spíše orientačního charakteru, ověřující správnost dalších 

použitých metod ocenění. 

 

  

Užitná plocha: 6 319,57 m2 

Obestavěný prostor: 31 389,84 m3 

Zastavěná plocha: 2 997,74 m2 

Plocha pozemku: 3 011,00 m2 

  

Zdůvodnění a popis použitých koeficientů pro porovnání: 

S ohledem typ nemovitostí, její technický stav a umístění nelze nalézt zcela identické srovnatelné vzorky, jsou 

pro výpočet porovnávací hodnoty použity adjustační koeficienty odlišnosti. Jedná se o koeficient K1 

zohledňující zdroj použité ceny, v tomto případě jde o realizované prodeje, tedy bez uvažování redukce ceny, 

dále koeficient K2 zohledňující velikost srovnávaných vzorků, kdy všechny použité vzorky jsou menší 

(koeficient 0,90), dále koeficient K3 zohledňující polohu vzorku v rámci hl.m Prahy, kdy je posuzována 

vzdálenost od centra, dopravní dostupnost a eventuálně situování v preferovaných městských částech, 

koeficient K4 zohledňující provedení a vybavení vzorků, kde všechny vzorky jsou lepšího provedení a 

vybavení (koeficient 0,90), K5 zohledňující technický stav vzorků, kde všechny vzorky jsou ve výrazně lepším 

technickém stavu (koeficient 0,85) a koeficient K6 zohledňující evidenci stavby v Katastru nemovitostí, kdy 

pro objekty obdobného typu (ubyt.zařízení, objekt bydlení či bytový dům) není uvažováno s redukcí ceny a 

pro objekty jiného - příznivějšího typu z hlediska ceny (rod.dům) je uvažováno s redukcí (koeficient 0,90). 

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej ubytovacího zařízení 

Lokalita: k.ú. Prosek, ul. Prosecká 

Popis: Realizovaný prodej ubytovacího zařízení, V-77859/2020-101, zděná, veškeré IS, 1PP, 2NP, 

podkroví, hotel, po rekonstrukci. 

Užitná plocha: 826,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,90 

K5 Celkový stav - lepší 0,85 

K6 Evidence v KN - ubyt.zaříz. 1,00 

   

Zdroj: ČÚZK 

Cena [Kč] 

 k 16.12.2020 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

19 900 000 826,00 24 092 0,69 16 623 

 

Název: Prodej ubytovacího zařízení 

Lokalita: k.ú. Břevnov, ul. Na Petynce 
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Popis: Realizovaný prodej ubytovacího zařízení, V-81112/2020-101, zděná, veškeré IS, 1PP, 3NP, 

podkroví, hotel, po rekonstrukci. 

Užitná plocha: 694,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - lepší 0,90 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,90 

K5 Celkový stav - lepší 0,85 

K6 Evidence v KN - bydlení 1,00 
   

Zdroj: ČÚZK 

Cena [Kč] 

 k 30.12.2020 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

32 900 000 694,00 47 406 0,62 29 392 

 

Název: Prodej ubytovacího zařízení 

Lokalita: k.ú. Holešovice, ul. U Výstaviště 

Popis: Realizovaný prodej ubytovacího zařízení, V-72827/2020-101 a V-72830/2020-101, zděná, 

veškeré IS, 4NP, podkroví, pension, po rekonstrukci, prodej podílů 1/2. 

Užitná plocha: 791,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,90 

K5 Celkový stav - lepší 0,85 

K6 Evidence v KN - byt.dům 1,00 

   

Zdroj: ČÚZK 

Cena [Kč] 

 k 30.11.2020 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

11 500 000 791,00 14 539 0,69 10 032 

 

Název: Prodej ubytovacího zařízení 

Lokalita: k.ú. Střížkov, ul. Chrastavská 

Popis: Realizovaný prodej ubytovacího zařízení, V-1556/2021-101, zděná, veškeré IS, 1PP+2NP, 

podkroví, pension, po rekonstrukci, bez movitých věcí. 

Užitná plocha: 555,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaný prodej 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,90 

K5 Celkový stav - lepší 0,85 

K6 Evidence v KN - rod. dům 0,90 

   

Zdroj: ČÚZK 

Cena [Kč] 

 k 11.01.2021 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

18 750 000 555,00 33 784 0,62 20 946 

Uvedené částky jsou bez DPH. 
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Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 

Porovnávací hodnota oceňovaného majetku je provedena na základě statistického vyhodnocení porovnávaných 

reprezentantů po úpravách z důvodu odlišnosti, jako bodový odhad pravděpodobnosti v úrovni mediánu 

statistického souboru reprezentantů, kde medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků 

na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % 

hodnot je větších nebo rovných mediánu. Medián je tedy kvantil rozdělující statistický soubor na dvě stejně 

početné množiny. Základní výhodou mediánu a obecně kvantilů jako statistického ukazatele je fakt, že není 

ovlivněn extrémními hodnotami. Proto se často používá v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický 

průměr dává obvykle nevhodné výsledky. Vzhledem k charakteru zjišťovaných cen je jeho použití při 

stanovení porovnávací hodnoty nemovitostí zpravidla vhodnější, než prostý aritmetický průměr. 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 10 032 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 19 248 Kč/m2 

Medián 18 785 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 29 392 Kč/m2 
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Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Medián jednotkových cen 18 785 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 6 319,57 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 118 709 963 Kč 

 

Porovnávací hodnota - celkem: 

 

Porovnávací hodnota 118 709 963 Kč 
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6. Závady na oceňovaném majetku  

6.1. Přesah stavby č.p. 516 na pozemek p.č. 641/2  

Předmětem ocenění je přesah stavby č.p. 516, součást pozemku p.č. 638 - recepce s jídelnou, na pozemek p.č. 

641/2. Svým charakterem jde o přestavek, který by měl být vypořádán v souladu s §1087 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, cenou obvyklou takto zastavěné části pozemku. Z tohoto důvodu je 

tato právní závada oceněna ve výši ceny obvyklé dotčené části pozemku p.č. 641/2, vypočtené jako rozdíl mezi 

skutečně zastavěnou plochou stavby č.p. 516 a faktickou výměrou pozemku p.č. 638, jehož součástí tato stavba 

je a činí : 264,46 m2 - 203 m2 = 61,46 m2.  

 

 
Letecký snímek z katastrální mapy – detail přesahu 

 

Cena obvyklá dotčené části pozemku je vypočtena v předchozí části tohoto posudku a činí : 16.116,-Kč/m2.  

Celková částka odpovídající náhradě za přestavek tak činí : 61,46 m2 x 16.116,-Kč/m2 = 990.489,36 Kč. 

 

Hodnota závady přesahu stavby č.p. 516 na pozemek p.č. 641/2 činí =  990 489,- Kč 
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6.2. Terasa na pozemku p.č. 637 a 641/2  

Předmětem ocenění je závada spočívající ve stavbě terasy včetně osvětlení na cizím pozemku p.č. 637 a 641/2. 

S ohledem na to, že k datu ocenění není terasa užívána, je tato závada oceněna jako náklady nutné k jejímu 

odstranění. 

 

Ocenění je provedeno na základě agregovaných položek stavebních prací RTS Brno. Plocha terasy činí 107 

m2. 

Jednotková cena za odstranění betonové dlažby včetně podkladu s nakládáním a odvozem na skládku (113 

10-6004.RA0) činí: 150,50 Kč/m2. 

 

Celková částka odpovídající nákladům na odstranění tak činí : 107 m2 x 150,50 Kč/m2 = 16.103,50 Kč. 

 

Hodnota závady terasy na pozemku p.č. 637 a 641/2 činí =  16 104,- Kč 
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Rekapitulace tržního ocenění majetku  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6  4 405 360,- Kč 

1.2. Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639  10 757 877,- Kč 

1.3. Stavba č.p. 516, součást pozemku p.č. 638  2 952 838,- Kč 

1.4. Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č. 633  8 394 314,- Kč 

1.5. Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635  7 824 018,- Kč 

1.6. Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636  7 824 018,- Kč 

1.7. Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634  10 278 227,- Kč 

1.8. Osvětlení terasy  38 907,- Kč 

1.9. Horkovod  1 202 444,- Kč 

Věcná hodnota staveb - celkem:  53 678 003,- Kč 

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Venkovní úpravy  381 340,- Kč 

3. Hodnota pozemků  

3.1. Pozemky  48 525 276,- Kč 

4. Výnosová hodnota  

4.1. Výnosová hodnota  116 372 513,- Kč 

5. Porovnávací hodnota  

5.1. Porovnávací hodnota  118 709 963,- Kč 

6. Závady na oceňovaném majetku  

6.1. Přesah stavby č.p. 516 na pozemek p.č. 641/2  990 489,- Kč 

6.2. Terasa na pozemku p.č. 637 a 641/2  16 104,- Kč 

Závady na oceňovaném majetku - celkem:  1 006 593,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 118 709 963 Kč 

Věcná hodnota 102 546 521 Kč 

z toho hodnota pozemku 48 525 276 Kč 

Výnosová hodnota 116 372 513 Kč 

Závady na oceňovaném majetku 1 006 593 Kč 

 

Popis 
Věcná 

hodnota 

Výnosová  

hodnota 

Porovnávací  

hodnota 
Tržní hodnota 

1. Nemovitý majetek bez závad 102 546 521 116 372 513 118 709 963 116 400 000 

2. Závady na oceňovaném majetku -1 006 593 -1 000 000 

Celkem 101 539 928 115 365 920 117 703 370 115 400 000 

 

 
 

101 539 928 Kč

115 365 920 Kč 117 703 370 Kč 115 400 000 Kč

Věcná hodnota Výnosová hodnota Porovnávací hodnota Tržní hodnota

Rekapitulace
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Silné stránky  

- vhodná lokalita z hlediska účelu využití 

- napojení na veškeré inženýrské sítě včetně vlastní kotelny 

- komerční potenciál místa 

 

Slabé stránky  

- špatný technický stav převážné části areálu s nutností vynaložení nákladů na znovuzprovoznění 

- v místě jen zastávka autobusu MHD 

- část stavby č.p. 516 přesahuje na cizí pozemek 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Jak z uvedených hodnot zjištěných jednotlivými metodami vyplývá, jedná se o majetek s vyrovnanými 

parametry ekonomickými i komerčními (dané výnosovou a porovnávací hodnotou) a s mírně nižšími 

parametry technickými (dané věcnou hodnotou). Výsledek je typický pro obdobné majetky ve špatném 

technickém stavu avšak v relativně výhodných lokalitách, kdy trh s nemovitostmi ať již v segmentu pronájmů,  

či v segmentu prodejů obdobných majetků zohledňuje komerční potenciál daný místem a typem nemovitosti i 

nad rámec jejich faktického technického stavu. 

 

Navržená tržní hodnota vychází z metody výnosové, která byla potvrzena i metodou porovnávací, což jsou 

dvě metody nejlépe vystihující tržní potenciál obdobných majetků, se zohledněním (odečtením) závad 

spočívajících na oceňovaném majetku. 

 

Tržní hodnota  

115 400 000 Kč   

slovy: Jednostopatnáctmilionůčtyřistatisíc Kč  
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5. ODŮVODNĚNÍ 

 
5.1. Interpretace výsledků :  

Určení ceny v místě a čase obvyklé dle požadavku objednatele je provedeno v souladu s ustanovením §2, odst. 

2 až 5, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, jako cena obvyklá, resp. tržní hodnota 

oceňovaného majetku. V souladu s §1c oceňovací vyhlášky je spolu s určením ceny obvyklé, resp. tržní 

hodnoty, určena i cena zjištěná. 

 

Jak bylo zjištěno, v tomto konkrétním případě nelze určit cenu obvyklou dle §2, odst. 2 výše uvedeného 

zákona, neboť nelze nalézt identické vzorky realizovaných cen obdobných majetků v daném místě a čase. 

S tohoto důvodu je v souladu s §2, odst. 3 ocenění majetku v tomto znaleckém posudku provedeno tržní 

hodnotou dle §2, odst. 4, zákona č. 151/1997 Sb..  

 

První část znaleckého posudku v souladu s §1c platné oceňovací vyhlášky určuje cenu zjištěnou oceňovaného 

majetku dle příslušných ustanovení cenového předpisu v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, v platném znění a v souladu s jeho prováděcí vyhláškou, vyhláška 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., č. 188/2019 Sb. 

a č. 488/2020 Sb.. 

 

Druhá část znaleckého posudku určuje tržní hodnotu oceňovaného majetku. Tržní hodnota je určena na základě 

metod věcné, výnosové a porovnávací, přičemž jako výchozí metodou pro určení tržní hodnoty je zvolena 

výnosová a porovnávací hodnota, které zohledňují tržní vlivy oceňovaného majetku, se zohledněním 

(odečtením) závad na oceňovaném majetku váznoucím.  

 

Přesnost závěru znaleckého posudku je nutno brát s ohledem na to, že výpočet ceny obvyklé, resp. tržní 

hodnoty je obor spadající do ekonometrie, tedy výpočty jsou prováděny matematickými a statistickými 

metodami avšak z ekonomických dat, je zřejmé, že přesnost výsledku nemůže být nikdy jednoznačná, neboť 

obecně ceny (kromě některých specifických případů) nejsou regulovány a tedy míra jejich variability je 

vysoká, obzvlášť ve specifičtějších případech, jako je tento.  

 

Báze hodnoty - porovnání 

Tržní hodnota (§2, odst. 4. zákona) 115 400 000 Kč 

Cena zjištěná (§2, odst. 7. zákona) 58 088 240 Kč 

Rozdíl hodnot 57 311 760 Kč 

 

 
 

Jak z uvedených hodnot vyplývá, tržní hodnota vychází výrazně vyšší než cena zjištěná dle platného cenového 

předpisu (přibližně dvojnásobně). Rozdíl těchto hodnot lze spatřovat zejména v oceňovacím přístupu, kdy cena 

115 400 000 Kč

58 088 240 Kč

Tržní hodnota (§2, odst. 4. zákona) Cena zjištěná (§2, odst. 7. zákona)

Porovnání bází hodnoty
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zjištěná u těchto objektů striktně tyto oceňuje nákladovým způsobem, kdežto tržní hodnota kombinuje tržní 

principy ocenění, tedy výnosový i porovnávací způsob ocenění, které dávají mnohem přesnější výsledky 

z hlediska situace na trhu oproti nákladové metodě. Zároveň lze konstatovat, že věcná hodnota v tržním 

ocenění odpovídá ceně zjištěné vypočtené stejným způsobem ocenění, vyjma pozemků, které v cenové mapě 

vychází mnohem méně, než je jejich skutečná tržní hodnota.   

 

5.2. Kontrola postupu :  

Kontrola postupu znalce je provedena dle §57 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 503/2020 Sb., o výkonu 

znalecké činnosti, kontrolou postupu dle §52 písm. a) až e) této vyhlášky. 

 

V první části znaleckého posudku je určována cena zjištěná majetku: 

a) Zdrojem dat byla vybrána platná oceňovací vyhláška k datu ocenění 

b) Byly zvoleny odpovídající parametry oceňovaného majetku  

c) Na základě těchto údajů byl proveden výpočet ceny zjištěné v souladu s příslušnými ustanoveními 

platného cenového předpisu  

d) Cena zjištěná majetku celkem vychází z ceny zjištěné jednotlivých oceňovaných částí po zaokrouhlení 

dle §50 

e) Takto provedený výsledek (cena zjištěná) je následně interpretován a porovnán s tržní hodnotou 

určenou v druhé části znaleckého posudku. 

 

V první části znaleckého posudku je určována cena obvyklá, resp. tržní hodnota majetku: 

a) Zdrojem dat byly vybrány ve věcné hodnotě pro stavby údaje z oceňovací vyhlášky bez zohlednění 

koeficientu pp, pro pozemky pak  cenové údaje z realizovaných kupních smluv obdobných pozemků 

získaných ve Sbírce listin ČÚZK, pro výnosovou hodnotu vzorky zjištěné z realitní inzerce (nájemné), 

nákladové položky z části dle charakteru oceňované nemovité věci, z části vypočtené dle příslušných 

předpisů (daň z nemovitostí), výše kapitalizace je pak odvozena z výše státních dlouhodobých 

dluhopisů ve sledovaném období – ČNB, parametry TRP a oborové beta získané z výzkumu prof. 

Damodarana, pro porovnávací hodnotu jsou použity též cenové údaje z realizovaných kupních smluv 

obdobných majetků získaných ve Sbírce listin ČÚZK . 

b) Byly zvoleny odpovídající parametry oceňovaných stavebních objektů , byla sebrána odpovídající 

data pronájmů obdobných majetků z realitní nabídky a výše uvedené ekonomické parametry nutné 

pro výpočet kapitalizační míry, dále byla sebrána data prodejů obdobných majetků. 

c) Na základě výše uvedených údajů byla vypočtena reprodukční cena a věcná hodnota oceňovaných 

objektů, data nabídkových nájemních smluv byla statisticky zpracována dle doporučených postupů 

porovnávací metody včetně úpravy na zdroj ceny, ekonomická data byla zpracována doporučeným 

postupem výnosové hodnoty věčné renty, kapitalizační míra byla dovozena z výše uvedených 

ekonomických parametrů s kontrolou její výše dle cenového předpisu, porovnávací hodnota byla 

vypočtena statistickým zpracováním dle doporučených postupů porovnávací metody.  

d) Na základě provedené ho výpočtu reprodukční ceny a věcné hodnoty byly stanoveny i obvyklé 

nákladové položky ve výnosové hodnotě, byla provedena výnosová hodnota dle standardního výpočtu 

věčné renty, porovnávací hodnota na základě standardního výpočtu pro přímé porovnání, na základě 

těchto dvou metod (výnosová, porovnávací) byla určena tržní hodnota.  

e) Takto provedený výsledek je následně interpretován a porovnán s cenou zjištěnou určenou v první 

části znaleckého posudku. Zároveň jsou vyznačeny skutečnosti, které mohou snižovat přesnost závěrů 

posudku (tedy obecná nejistota výpočtu ekonomických veličin). 

 

 

  



ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/2021 

 

 117 

6. ZÁVĚR 
 

Cílem předložené expertízy bylo určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 633, 

jehož součástí je stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je stavba č.p. 522, p.č. 635, jehož součástí je 

stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož součástí je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož součástí je stavba č.p. 516, p.č. 

639, jehož součástí je stavba č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba č.p. 326, evidované na listu 

vlastnictví č. 590 pro katastrální území Vysočany, obec Praha, ke dni 12.4.2021. 

 

 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro určení tržní hodnoty (§2, odst. 4, 

zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění) k uvedenému datu, je tato stanovena ve výši po zaokrouhlení: 

 

115.400.000,- Kč 
 

Slovy: Jednostopatnáctmilionůčtyřistatisíckorun českých 

 
 

 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro určení ceny zjištěné (§2, odst. 7, 

zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění) k uvedenému datu, je tato stanovena ve výši po zaokrouhlení dle §50 

vyhlášky : 

 

 

58.088.240,- Kč 
 

Slovy: Padesátosmmilionůosmdesátosmtisícdvěstěčtyřicetkorun českých 

 
 

 

Poznámka : 

Tržní hodnota majetku neobsahuje částku daně z přidané hodnoty (DPH). 
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7. PODMÍNKY A APLIKACE METOD 
 

PŘEDPOKLADY A OMEZ. PODMÍNKY PRO URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY 
 

Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími 

podmínkami: 

 

1) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní 

záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je 

správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví 

je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco 

jiného. 

 

2) Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo části tohoto posudku, jsou věrohodné, ale nebyly 

ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 

 

3) Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek 

byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou 

následně  po tomto datu. 

 

4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 

 

5) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy. 

 

6) Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění hodnoty pro stanovený účel (viz usnesení soudu). 

 

7) Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o držbě, 

nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, státního nebo vládního úřadu 

nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen odhad hodnoty, 

obsažený v tomto posudku. 

 

8) Odhadnutá tržní hodnota je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu s datem tohoto 

posudku. 

 

9) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu  uvedenému v tomto posudku. 

 

ZÁKLADNÍ POJMY      
 

ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištěná dle cenového předpisu (v současné době Zákon č.151/1997 Sb. 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

 

TRH - interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je 

segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. 

 

OBVYKLÁ CENA - cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo 

při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom 

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 

vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze 

sjednaných cen porovnáním. (zákon o oceňování majetku č. 151/19997 Sb.) 

 

TRŽNÍ HODNOTA - odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění 

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s 

principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli 
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v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které 

mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. (zákon o oceňování majetku 

č. 151/19997 Sb.) 

 

VĚCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "časová cena" věci), je reprodukční cena věci, snížená o 

přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady 

na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. 

 

VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby 

úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na 

kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. 

 

CENA POŘIZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména 

staveb, cena v době jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. 

 

CENA REPRODUKČNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době 

ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

 

ČISTÝ ROČNÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také 

součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), 

stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. 

 

HODNOTA LIKVIDAČNÍ - peněžní částka, kterou je majitel likvidovaného majetku přinucen přijmout v 

případě, kdy se majetek musí prodat při časově omezené nabídce na trhu. 

 

HODNOTA POROVNÁVACÍ - hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku s obdobnými, 

jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé. 

 

ZÁKLAD SPRAVEDLIVÉ HODNOTY (EQUITABLE VALUE)             
 

Je odhadovanou cenou pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými 

stranami, která odráží příslušné zájmy těchto stran. Tato hodnotová báze reprezentuje cenu, která by byla 

rozumně odsouhlasena mezi dvěma specifickými stranami při směně majetku. Mezi stranami nemusí existovat 

propojení a strany mohou vyjednávat nezávisle, ale majetek není nezbytně vystaven na širším trhu a 

odsouhlasená cena může odrážet specifické výhody (nebo nevýhody) vlastnictví pro zúčastněné strany a nikoli 

pro trh obecně. 

 

STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY 
                              

Obvyklá cena je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných ekonomických 

podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Ta je velmi proměnlivá v čase a je 

ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního hospodářství, stabilizace finanční 

politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob stanovení je také ovlivněn i účelem, pro který se 

obvyklá cena majetku zjišťuje. 

 

METODA STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY 
                               

Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši 

nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné nové věci. Ocenění 

může tedy být i podkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), zda je výhodnější a 

ekonomicky efektivnější koupit již existující nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou. 

 

Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení, které s ohledem na skutečný 

stavebnětechnický stav a morální zastarání stanovené pomocí některé ze známých metod. 

Nemovitosti zpravidla dělíme na: 

- stavby 

- venkovní úpravy, 
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- pozemky (včetně vodních ploch). 

 

Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti (kromě pozemků) mají zásadní význam vstupní údaje.  

U staveb těmito vstupními údaji jsou např.: 

- délka [m] 

- zastavěná plocha [m2] 

- obestavěný prostor [m3] 

- stáří stavby, úpravy prováděné v průběhu životnosti stavby (modernizace, rekonstrukce, nástavby, atd.) 

- reprodukční pořizovací cena 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zast. plochy, příp. 1 m délky 

- opotřebení stavby 

- užívání stavby - soulad či nesoulad s kolaudačním rozhodnutím, intenzita užívání, apod. 

- ostatní údaje ovlivňující hodnotu stavby (statika, poruchy, vady, apod.) 

 

Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit příp. stanovit: 

- stáří stavby a stav běžné údržby 

- technické, ekonomické, funkční a strategické opotřebení 

- provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků 

- předpokládanou životnost (další trvání stavby) 

- metodu výpočtu opotřebení a odůvodnit její použití 

 

U venkovních úprav se vychází z reprodukční ceny s odpočtem opotřebení pro každou venkovní úpravu. Je 

také možno stanovit hodnotu venkovních úprav procentním podílem z hodnoty hlavních staveb s přihlédnutím 

k jejich stavu a provedení. 

 

U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu 

pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně 

plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná obvyklá cena za 1 

m2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila.  

 

U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Možno využívat i 

údaje z cenových map. 

 

Metoda porovnávací u pozemků je založena na dostatečném souboru vstupních dat o realizovaných cenách v 

posledním období. Při dobré znalosti místních podmínek v regionu je nutno s nimi přednostně pracovat. 

 

METODA VÝNOSOVÁ  TZV. VĚČNOU RENTOU 
 

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice". Klíčem k 

pochopení této metody je porozumění vztahů mezi tokem peněžních příjmů a hodnotou. Předpokládá se, že 

investor, kupec, ve skutečnosti nakupuje budoucí peněžní tok (cash flow).  

Základem pro budoucí tok příjmů při použití výnosové metody je výnos z nájemního vztahu snížený o roční 

náklady na provoz (u podnikatelské činnosti pak budoucí tok příjmů z této činnosti např. hotely, sanatoria a 

pod.). Do těchto nákladů by se měly započítat odpisy, průměrná roční údržba, správa nemovitostí, daň z 

nemovitostí apod. Vyjádření hodnoty majetku pomocí kapitalizační míry je nutno provádět diferencovaně pro 

každý majetek a v jednotlivých faktorech průběžně zohledňovat jak vývoj ekonomiky v ČR tak i možné 

rizikové faktory. 

 

Současná hodnota nemovitosti je pak určena podle tohoto schématu: 

- stanovení množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího stabilizovaného výnosu 

- stanovení odpovídající kapitalizační míry  

- využití kapitalizace, tj. převodu budoucích peněz na jejich současnou kvantitativní úroveň 

 

Hodnota majetku vyjádřená výnosovou metodou vyplývá zpravidla ze vzorce 

 

                                                                      V = 100 * Z / r   

 

Tento vzorec je použitelný pro roční čisté výnosy, případně pro konstantní částky po neomezenou dobu. 
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V případě, že je pracováno s hodnotami pro určitou dobu trvání a proměnlivými ročními částkami, případně s 

konstantními částkami po určitou dobu je nutno vzorec upravit do správného matematického výrazu. 

Ve vzorci je možno Z nahradit Zu, 

 

kde 

V je výnosová hodnota majetku 

Z je čistý roční stabilizovaný výnos (před zdaněním, je-li stanoven z nájmu) 

Zu je upravený stabilizovaný roční zisk (po zdanění), je-li stanoven z provozu nemovitosti jako podnik 

r je kapitalizační míra (setinná kap.míra) 

 

Kapitalizační míru r lze stanovit jako součet 2 základních členů: skutečné míry výnosnosti, inflační míry, 

rizikové míry a míry ekonomické životnosti: 

 

                                                                      r = r1 + r2  

 

kde 

r1 je míra ekonomické výnosnosti, t.j. úroková míra na bezpečné vklady  

r2 je riziková míra. Výši rizika uložení kapitálu do oceňované nemovitosti nutno posoudit např. dle místních 

podmínek, podle známé nebo očekávané konkurence, a podle případného nebezpečí ztráty likvidnosti. 

Můžeme zahrnovat i vlivy konjunktury a nepředvídatelné vlivy.  

 

Celkovou kapitalizační míru r stanovujeme zásadně skladbou jednotlivých faktorů. Pokud některý faktor není 

použit, uvede se zdůvodnění. 

 

METODA POROVNÁVACÍ                                           
 

Tato metoda pro ocenění nemovitosti (stavby a pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s 

obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno 

vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak i hodnotu pozemku. 

 

Pokud je metoda porovnávací použita, musí být uvedeny v časovém horizontu ne delším než dvanácti měsíců 

minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnání musí být provedeno jak z pohledu stavební 

substance (obestavěný prostor, zastavěná plocha, velikost pozemku atd.), tak i z pohledu ekonomického efektu 

nemovitosti. 

 

Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. Nevýhodou je neustálé 

zastarávání informací a potřeba neustálé aktualizace porovnávací databáze. Tato skutečnost vyžaduje 

pravidelnost a soustavnost monitoringu trhu. S množstvím a kvalitou informací o trhu zákonitě roste i přesnost 

hodnocení a schopnost odhadce odlišit kvalitu a tedy i vliv jednotlivých parametrů na cenu. Velký vliv na 

kvalitu dosažených porovnávacích  cen má ověřená informace o průběhu prodeje. 

 

Za optimální délku průběhu realizace prodeje lze uvažovat období 1 - 6 měsíců. 

 

Cena nemovitosti se utváří na trhu v konkrétních podmínkách. Úkolem odhadce je co nejvěrněji popsat 

všechny cenotvorné faktory a jejich přínos k tvorbě výsledné tržní hodnoty. Nemovitost je charakterizována 

parametry jako např.:  

 

a) Obestavěný prostor 

b) Zastavěná plocha 

c) Užitná plocha 

d) Počet podlaží 

e) Poloha v lokalitě 

f) Konstrukční systémy 

g) Vybavenost 

h) Fyzické opotřebení 

i) Funkční a ekonomická zastaralost 
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j) Ekologické zatížení 

k) Věcné břemeno apod. 

 

APLIKACE METOD                                               
 

Každá z výše popsaných metod má své klady a zápory. Nejprůkaznější z metod je metoda porovnání tržních 

cen, jestliže pro použití této metody máme dostatečnou četnost aktuálních porovnatelných hodnot (cen z 

realizovaných prodejů). 

 

Z výpočtových metod se v současné době často používají hodnoty vypočtené metodou výnosovou a metodou 

stanovení věcné hodnoty. 

 

Stále větší význam má metoda porovnávací, která nejvěrněji zobrazuje situaci na trhu a proto by neměla chybět 

v žádné analýze, která má stanovit tržní hodnotu nemovitosti. 

 

8. PŘÍLOHY 
 

Přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí 2 

Snímek z katastrální mapy 1 

Cenová mapa 1 

Reprezentanti - pozemky 12 

Reprezentanti - nájemné 10 

Reprezentanti - prodeje 3 

Fotodokumentace 15 

Polohopis 3 
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Přibrání konzultanta: 

Při zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán žádný konzultant. 

 

Osoby, které se podílely na zpracování znaleckého posudku: 

Ing. Vladimír Keller 

Bc. Vladimír Keller 

 

Kontaktní údaje: 

tel.:  603 415 510 

email: odhady@znalci-ira.cz 

datová schránka: zg7ieuh  

 

Údaj o sjednané odměně: 

Znalečné je sjednáno smluvní odměnou. 

 

9. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

Posudek je podán společností I R A, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Satalice, Hálova 62/29, PSČ 190 15, IČ 

497 02 033, která je zapsána dle ustanovení §21, odst. 3, zákona č. 36/1967 Sb. a §6, odst. 1, prováděcí 

vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě jmenování ministra spravedlnosti čj. 

53/2005-ODS-ZN a čj. 187/2012-OSD-SZN/6 v první oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro 

znaleckou činnost  v oboru : 

 

- ekonomika : 

 s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, movitého majetku, oceňování hospodářské 

činnosti podniků,  

 

- živnostenské oprávnění: 

oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité 

 

Znalecký posudek je v evidenci znalecké kanceláře zapsán pod pořadovým číslem 17/2021. 

 

 

 

Datum: 22.04.2021 

  

 

 

 

Podpis jednatele znalecké kanceláře: ……………………………. 

 Vladimír Keller 
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Stavba č.p. 329 - kotelna 

  



PŘÍLOHY 

 

 31 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 329 - kotelna 

 

Stavba č.p. 329 - kotelna 

 

Stavba č.p. 329 - kotelna 

  



PŘÍLOHY 

 

 32 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

  



PŘÍLOHY 

 

 33 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

 

Stavba č.p. 515 - hotel 

  



PŘÍLOHY 

 

 34 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

  



PŘÍLOHY 

 

 35 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

 

Stavba č.p. 516 - recepce s jídelnou 

  



PŘÍLOHY 

 

 36 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 37 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 38 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 517 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 39 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 40 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 518 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 41 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 42 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

 

Stavba č.p. 519 - ubytovna 

  



PŘÍLOHY 

 

 43 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

  



PŘÍLOHY 

 

 44 

Fotodokumentace 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

 

Stavba č.p. 522 - hotel 

  



PŘÍLOHY 

 

 45 

Polohopis 

 
  



PŘÍLOHY 

 

 46 

Polohopis 

 
  



PŘÍLOHY 

 

 47 

Polohopis 

 
 



25

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: MÍSTNOST

údržby

Evid. 

č.
 Název majetku

Počet 

kusů

Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

regál kovový 1 4 MUJA  31.01.11 107,84 Kč

regál kovový 1 4 MUJA  31.01.11 107,84 Kč

regál kovový 1 4 MUJA  31.01.11 107,84 Kč

regál kovový 1 4 MUJA  31.01.11 107,84 Kč

židle 2 4 MUJA  31.01.12 107,84 Kč

   skříňka 2 4 MUJA  31.01.12 107,84 Kč

  zrcadlo 1 4 MUJA 16.29.14 107,84 Kč

  skříňka na klíče 1 4 MUJA 31.09.12 107,84 Kč

10

Inventurní soupis movitého majetku



2

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: 

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

držák nástěnný pro AP 1 4 31.09.12 107,84 Kč

1

Inventurní soupis majetku



3

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: MÍSTNOST 101

pokojských

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cen za 

kus

zrcadlo 1 4 MPJA 16.29.14 107,84 Kč

stůl čtverec 1 4 MPJA 31.09.12 107,84 Kč

židle 1 4 MPJA 31.09.12 107,84 Kč

věšáková stěna 1 4 MPJA 31.09.12 107,84 Kč

postel 2 4 MPJA 31.09.12 107,84 Kč

matrace 2 4 MPJA  31.03.12 107,84 Kč

šatní skříň 1 4 MPJA 31.09.12 107,84 Kč

9

Inventurní soupis majetku



4

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: KANCELÁŘ

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

polička závěsná dřev. 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

psací stůl 1 4 JAK  31.01.12 107,84 Kč

psací stůl 1 4 JAK  31.01.12 107,84 Kč

skříňka dvoudveřová 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

skříňka dvoudveřová 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

skříňka zásuvková 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

skříňka zásuvková 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

telefon.aparát 1 4 JAK 26.30.21 107,84 Kč

telefon.aparát 1 4 JAK 26.30.21 107,84 Kč

trezor 1 4 JAK 25.99.21 107,84 Kč

věšák kovový 1 4 JAK  31.01.11 107,84 Kč

stolek pod PC 1 4 JAK 31.09.12 107,84 Kč

odpadkový koš kov. 1 4 JAK  31.01.11 107,84 Kč

odpadkový koš kov. 1 4 JAK  31.01.11 107,84 Kč

stůl kancelářský 1 4 JAK  31.01.12 107,84 Kč

15

Inventurní soupis majetku



5

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: CHODBA

2 NP

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

hasicí přístroj 3 4 CH1JA 28.29.22 107,84 Kč

komoda 5 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

obraz 9 4 CH1JA 16.29.14 107,84 Kč

taburet   3 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

skříňka 1 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

mapa Prahy 1 4 CH1JA 16.29.14 107,84 Kč

22

Inventurní soupis majetku



6

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: VÝMĚNÍK

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

Boilerová stanice 1 4 VJA 27.51.29 107,84 Kč

1

Inventurní soupis majetku



7

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: CHODBA

3.NP

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

hasicí přístroj 3 4 CH1JA 28.29.22 107,84 Kč

obraz 8 4 CH1JA 16.29.14 107,84 Kč

komoda 6 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

taburet 2 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

19

Inventurní soupis majetku



8

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: CHODBA

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

hasicí přístroj 4 4 CH1JA 28.29.22 107,84 Kč

obraz 8 4 CH1JA 16.29.14 107,84 Kč

komoda 3 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

taburetka 2 4 CH1JA 31.09.12 107,84 Kč

17

Inventurní soupis majetku



9

Rekapitulace majetku hotelových pokojů   EuroAgentur Hotels&Travel 

Hotel : JASMÍN***

Nová lokalita umístění 102JA 103JA 104JA 105JA 106JA 107JA 108JA 109JA 110JA 111JA

                     Počty kusů v pokoji číslo

Evid. č. Číslo pokoje 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Celkem
Lok. 

střed.
CZ-CPA

Kupní cena za 

kus

Název majetku-pokoj

postel 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 13 4 31.09.12 107,84 Kč

lampička 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 27.40.42 107,84 Kč

psací  stůl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 4  31.09.12 107,84 Kč

židle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 4  31.01.12 107,84 Kč

křesla 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 4 31.09.12 107,84 Kč

noční stolek 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 4 31.09.12 107,84 Kč

matrace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4  31.03.12 107,84 Kč

stolek 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 4 31.09.12 107,84 Kč

obrazy 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 4 16.29.14 107,84 Kč

taburetka 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 31.09.12 107,84 Kč

kufrbox 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 4 31.09.12 107,84 Kč

fén Elite 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4 27.51.23 107,84 Kč

telefon 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 4 26.30.21 107,84 Kč

televize 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 4 26.30.11 107,84 Kč

šatní skříň 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 4 31.09.12 107,84 Kč

věšáková stěna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 31.09.12 107,84 Kč

161



10

Rekapitulace majetku hotelových pokojů   EuroAgentur Hotels&Travel 

Hotel : JASMÍN***

Nová lokalita umístění 201JA 202JA 203JA 204JA 205JA 206JA 207JA 208JA 209JA 210JA 211JA 213JA 213JA

                     Počty kusů v pokoji číslo

Evid. č. Číslo pokoje 201A 202A 203A 204A 205A 206A 207A 208A 209A 210A 211A 212A 213A Celkem
Lok. 

střed.
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

Název majetku-pokoj

postel 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 29 4 31.09.12 107,84 Kč

psací  stůl 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 4  31.01.12 107,84 Kč

židle 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 4  31.01.12 107,84 Kč

křesla 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 4 31.09.12 107,84 Kč

noční stolek 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 31.09.12 107,84 Kč

matrace 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 29 4  31.03.12 107,84 Kč

stolek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 4 31.09.12 107,84 Kč

taburetka 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 4 31.09.12 107,84 Kč

obrazy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 25 4 16.29.14 107,84 Kč

zrcadlo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 16.29.14 107,84 Kč

kufrbox 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 4 31.09.12 107,84 Kč

lampička 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 4 27.40.42 107,84 Kč

telefon 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 4 26.30.21 107,84 Kč

televize 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 4 26.30.11 107,84 Kč

šatní skříň 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 4 31.09.12 107,84 Kč

věšáková stěna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 4 31.09.12 107,84 Kč

200



11

Rekapitulace majetku hotelových pokojů   EuroAgentur Hotels&Travel 

Hotel : JASMÍN***

Nová lokalita umístění 301JA 302JA 303JA 304JA 305JA 306JA 307JA 308JA 309JA 310JA 311JA 312JA 313JA

                     Počty kusů v pokoji číslo

Evid. č. Číslo pokoje 301A 302A 303A 304A 305A 306A 307A 308A 309A 310A 311A 312A 313A Celkem
Lok. 

střed.
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

Název majetku-pokoj

postel 3 3 0 0 3 3 1 2 2 2 2 2 2 25 4 31.09.12 107,84 Kč

dvoupostel 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 31.09.12 107,84 Kč

psací  stůl 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4  31.01.12 107,84 Kč

židle 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4  31.01.12 107,84 Kč

křesla 2 2 2 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 15 4 31.09.12 107,84 Kč

noční stolek 3 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 24 4 31.09.12 107,84 Kč

matrace 3 3 0 0 3 3 1 2 2 2 2 2 2 25 4  31.03.12 107,84 Kč

stolek 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 4 31.09.12 107,84 Kč

taburetka 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 31.09.12 107,84 Kč

obrazy 2 3 2 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 22 4 16.29.14 107,84 Kč

zrcadlo 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 4 16.29.14 107,84 Kč

kufrbox 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 4 31.09.12 107,84 Kč

skříňka 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 31.09.12 107,84 Kč

lampička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4  27.40.42 107,84 Kč

telefon 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4  26.30.21 107,84 Kč

televize 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 4  26.30.11 107,84 Kč

šatní skříň 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 4 31.09.12 107,84 Kč

věšáková stěna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 4 31.09.12 107,84 Kč

216



12

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: RESTAURACE

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

konsole dřevěná 3 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

lampičky závěsné 14 4 RESBR  27.40.42 107,84 Kč

lustr 7 4 RESBR  27.40.42 107,84 Kč

servírovací stolek 1 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

snídaňový pult malý 1 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

snídaňový pult s polic (regál) 1 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

stůl restaurační kostka 7 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

stůl restaurační obd. 11 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

židle čalouněná 79 4 RESBR 31.09.12 107,84 Kč

3-bodové osvětlení 2 4 RESBR  27.40.42 107,84 Kč

126

Inventurní soupis majetku



13

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: KUCHYŇ

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

dřez smalt. 1 4 KUBR 25.99.11 107,84 Kč

fritéza elektrická 1 4 KUBR  27.51.21 107,84 Kč

židle 2 4 KUBR 31.09.12 107,84 Kč

kuch. Váha + závaží 1 4 KUBR  27.51.21 107,84 Kč

nerez skříňka závěsná 1 4 KUBR  31.01.11 107,84 Kč

odsavač par 1 4 KUBR  27.51.21 107,84 Kč

plynový sporák 1 4 KUBR 27.52.21 107,84 Kč

stůl nerez 3 4 KUBR  31.01.11 107,84 Kč

stůl pracovní dřevěný 2 4 KUBR 31.09.12 107,84 Kč

umyvadlo keramické 1 4 KUBR 25.99.11 107,84 Kč

vodovodní baterie 2 4 KUBR 28.14.12 107,84 Kč

zásobník na mýdlo 1 4 KUBR 22.29.23 107,84 Kč

zásobník na ručníky 2 4 KUBR 22.29.23 107,84 Kč

velkokapacitní el. sporák 1 4 KUBR  27.51.21 107,84 Kč

velkokapacitní pánev výkopní 1 4 KUBR 27.51.21 107,84 Kč

polička nerez 1 4 KUBR  31.01.11 107,84 Kč

stolní ventilátor 1 4 KUBR 27.51.21 107,84 Kč

regál kovový 1 4 KUBR  31.01.11 107,84 Kč

24

Inventurní soupis majetku



14

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: CHODBA

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

hasicí přístroj 1 4 CH1BR 28.29.22 107,84 Kč

skříňka dřevěná 1 4 CH1BR 31.09.12 107,84 Kč

2

Inventurní soupis majetku



15

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: WC personál

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

zásobník na mýdlo 1 4 WCPBR  22.29.23 107,84 Kč

zásobník na ručníky 1 4 WCPBR  22.29.23 107,84 Kč

2

Inventurní soupis majetku



Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: umývárna černého nádobí

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

dvoudřez nerez 1 4 UCNBR  31.01.11 107,84 Kč

1

Inventurní soupis majetku



17

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: umývárna nádobí

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

dvoudřez nerez 1 4 UMBR 25.99.11 107,84 Kč

myčka nádobí LS3 1 4 UMBR  27.51.21 107,84 Kč

regál kovový 2 4 UMBR  31.01.11 107,84 Kč

bojler 1 4 UMBR 27.51.29 107,84 Kč

stůl nerez 3 4 UMBR  31.01.11 107,84 Kč

8

Inventurní soupis majetku



18

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: sklad potravin

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

mrazák Liebher 1 4 SPBR  27.51.11 107,84 Kč

lednice BOSH 1 4 SPBR  27.51.11 107,84 Kč

regál kovový 2 4 SPBR  31.01.11 107,84 Kč

lednice malá 1 4 SPBR  27.51.11 107,84 Kč

5

Inventurní soupis majetku



19

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: Šatna personál

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

Kupní cena 

za kus

plechová skříň 2 4 SATBR  31.01.11 107,84 Kč

židle polstr. 2 4 SATBR 31.09.12 107,84 Kč

zrcadlo 2 4 SATBR  16.29.14 107,84 Kč

stolek dřevěný 3 4 SATBR 31.09.12 107,84 Kč

polička dřevěná 1 4 SATBR 31.09.12 107,84 Kč

obraz 1 4 SATBR 16.29.14 107,84 Kč

11

Inventurní soupis majetku



20

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: RECEPCE

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

police závěsná na výšku 1 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

police závěsná 2x2 2 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

stojan na prospekty 1 4 RECBR  31.01.11 107,84 Kč

dveřní telefon 1 4 RECBR  26.30.21 107,84 Kč

hotelová klíčnice 2 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

psací stůl jednostr. 2 4 RECBR  31.01.12 107,84 Kč

skříňka s posuvnými dvířky 1 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

hodiny závěsné Trend 1 4 RECBR  16.29.14 107,84 Kč

lednice prosklená Vestforst 1 4 RECBR  27.51.11 107,84 Kč

recepční pult 1 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

rychlovarná konvice 1 4 RECBR  27.51.21 107,84 Kč

skříň prosklená 1 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

zrcadlo 1 4 RECBR  16.29.14 107,84 Kč

stůl s nerez dřezem 1 4 RECBR  31.01.11 107,84 Kč

světelná rampa 1 4 RECBR  27.40.4 107,84 Kč

kancelářské křeslo 1 4 RECBR  31.01.12 107,84 Kč

židle otočná 1 4 RECBR  31.01.12 107,84 Kč

policová skříň 1 4 RECBR  31.09.12 107,84 Kč

lustr 1 4 RECBR  27.40.42 107,84 Kč

Garniž 3 4 RECBR 31.09.12 107,84 Kč

25

Inventurní soupis majetku



21

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: WC ženy

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

zrcadlo 1 4 WCZBR 26.29.14 107,84 Kč

zásobník toal papíru 1 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

zásobník mýdlo 2 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

zásobník papír. Ručníků 1 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

5

Inventurní soupis majetku



22

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: WC muži

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

zrcadlo 1 4 WCMBR 26.29.14 107,84 Kč

zásobník mýdlo 1 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

osvěžovač vzduchu 1 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

zásobník papír. Ručníků 1 4 WCZBR  22.29.23 107,84 Kč

4

Inventurní soupis majetku
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Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: chodba WC

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

šatní skříň 1 4 WCMBR 31.09.12 107,84 Kč

1

Inventurní soupis majetku
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Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: sklad recepce

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena 

za kus

lékárnička 1 4 SRBR  21.20.24 107,84 Kč

regál kovový 1 4 SRBR  31.01.11 107,84 Kč

2

Inventurní soupis majetku



25

Středisko:   004 JASMÍN

Místnost /majetek: zádvěří

Evid. č.  Název majetku Počet kusů
Lokalita 

střediska

Nová lok. 

umístění
CZ-CPA

kupní cena za 

kus

bezpečnostní kamera 1 4 ZBR  27.90.70 2 806,72 Kč

hasicí přístroj 1 4 ZBR  28.29.22 107,84 Kč

kamera 1 4 ZBR  27.90.70 107,84 Kč

židle polstr. 1 4 ZBR  31.09.12 107,84 Kč

stolek kulatý 1 4 ZBR  31.09.12 107,84 Kč

5

Inventurní soupis majetku
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1 ÚVODNÍ INFORMACE: 
 

1.1 Předmět Technické Due Diligence: 
 
Objekty:   7 objektů v areálu ubytovny Skloněná  
 
Adresa objektů: U Kloubových domů 516/4, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „A“) 

U Kloubových domů 515/2, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „B“) 
U Kloubových domů 517/6, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „C“) 
Pod Balkánem 522/5, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „D“) 
U Kloubových domů (Pod Balkánem) 518/6, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „E“) 
U Kloubových domů (Pod Balkánem) 519/4, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „F“) 
Skloněná 329/1, Praha 9 – Vysočany, 190 00 - (Objekt „G“) 

 
Pozemky: pozemek s parc. č. 638 - (Objekt „A“) 

pozemek s parc. č. 639 – (Objekt „B“) 
pozemek s parc. č. 633 – (Objekt „C“) 
pozemek s parc. č. 634 – (Objekt „D“) 
pozemek s parc. č. 635 – (Objekt „E“) 
pozemek s parc. č. 636 – (Objekt „F“) 
pozemek s parc. č. 641/8 – (Objekt „G“) 
 
katastrální území Vysočany (731285); obec Praha 

 
Vlastník nemovitostí:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, 190 00 
 
Nájemník:   EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. 

Václavské náměstí 820/41, Praha 1 – Vysočany, 110 00 
 
 

1.2 Objednatel:  
 
Objednatel:   Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
Sídlo:    Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, 190 00 
IČ:    00005886 
DIČ:    CZ00005886 

 
 

1.3 Dodavatel služeb Technické Due Diligence: 
 
Dodavatel:   SGS Czech Republic, s.r.o.  
Sídlo:   K Hájům 1233/2, Praha 13 – Stodůlky, 155 00 
IČ:    485 89 241 
Tax ID:   CZ 485 89 241 
Registrace:   Obchodní rejstřík v Praze, sekce C 18205 
Zastoupený:  panem Janem Chocholem, Executive director 
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1.4 Verze dokumentu: 
 

Verze dokumentu: 
Verze: Vydáno dne: Autor: Poznámka: 
Revize 00 
 

27.11.2019 Tereza Franková 
František Šenkyřík 
David Rezek 
 

Draft TDD verze posudku 

Dokument revidován: 
Verze: Vydáno dne: Autor: Poznámka: 
Revize 01 
 
 

10.12.2019 Tereza Franková 
František Šenkyřík 
David Rezek 
 

Doplnění posudku na základě komentářů, 
zadavatele. 

Dokument odsouhlasen: 
Verze: Jméno: Společnost, oddělení: Podpis: 
Revize 01 
 
 
 

Peter Mellen Industrial Division  

Dokument se má za odsouhlasený, pokud k němu nejsou v průběhu 5-ti pracovních dní od odevzdání vzneseny písemné 
připomínky. 
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2 SHRNUTÍ VÝSTUPU TECHNICKÉ DUE DILIGENCE: 
Níže jsou uvedeny sumární skutečnosti, které z hlediska zadání Technické Due-Diligence objednatelem a stavebně-technického stavu 
lze označit jako zásadní. 
Podrobný soupis zjištění je uveden v oddílu 5 TDD. Shrnutím nelze celkový výčet nalezených skutečností a doporučení 
nahradit. 
 
2.1 Zadání technické Due Diligence (DD): 
 

 Analýza stávajícího využití objektů a jejich možného využití pro potřeby zadavatele jako ubytovacího zařízení 
 Prověření objektu z hlediska stavebně technického, fyzická návštěva objektu 
 Identifikace případných poruch objektu a návrh dalšího postupu z hlediska jejich oprav 
 Ekonomické hodnocení nutných investic 
 Analýza stávajícího využití objektu, identifikace silných a slabých stránek objektu 
 Analýza dispozičního řešení a prověření možnosti vybudování jednotek dlouhodobého ubytování v rámci objektu na 

místo jednotek krátkodobého ubytování 
 Analýza okolí objektu, analýza územního plánu a infrastruktury 
 Doporučení možného dalšího využití a rozvoje objektu  
 Odhad nákladů rozvoje objektu, časový harmonogram 

 
 

2.2 Základní identifikace objektů a jejich využití: 
 
Základní rozdělení objektů, které je použito v rámci celé technické DD je následující: 
Objekt A – Recepce se stravovacím provozem 
Objekt B – Objekt pro ubytování – hotel 
Objekt C – Objekt pro ubytování – ubytovna 
Objekt D – Objekt pro ubytování – hotel 
Objekt E – Objekt pro ubytování – ubytovna 
Objekt F – Objekt pro ubytování – ubytovna 
Objekt G – Objekt kotelny 
 

 
 
Obecně lze zjednodušeně zhodnotit technický stav objektů následovně: 
Objekty hotelového typu (objekt B a objekt D) jsou technicky i morálně v lepších technickém stavu, objekty ubytoven 
(objekt C, E, F) jsou v horším technickém stavu jak po technické, tak morální stránce. 
Technický stav objektů a rizika vyplývající z provedené prohlídky objektů jsou uvedena v následujících částech souhrnu. 
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 Tabulkový přehled objektů a přehled kapacit: 
 

    

stávající  
ubytovací  
kapacita 

navrhovaná 
ubytovací 
kapacita  

Ozn. 
Obj. 

Využití 
objektu  Adresa 

stav 
objektu 

počet 
pokojů 

počet 
lůžek 

počet 
pokojů 

počet 
lůžek poznámka 

A 
recepce 
a jídelna 

U Kloubových domů 
516/4 

dobrý - - - - 
  

B 
hotel 

U Kloubových domů 
515/2 

dobrý 37 74-111 37 74 Objekt je možné využít k okamžitému 
dočasnému ubytování zaměstnanců 

C 
ubytovna 

U Kloubových domů 
517/6 

špatný 28 56-84 35 70 nutná kompletní rekonstrukce a 
částečná úprava dispozice v 1.NP 

D 
hotel Pod Balkánem 522/5 dobrý 39 78-117 39 78 Objekt je možné využít k okamžitému 

dočasnému ubytování zaměstnanců 

E 
ubytovna Pod Balkánem 518/6 špatný 31 62-93 35 70 nutná kompletní rekonstrukce a 

částečná úprava dispozice v 1.NP 

F 
ubytovna Pod Balkánem 519/4 špatný 31 62-93 35 70 nutná kompletní rekonstrukce a 

částečná úprava dispozice v 1.NP 

G kotelna Skloněná 239/1 špatný - - - -   

    Celkem   166 332–498 181 362   
 
Poznámky k přehledu kapacit: 

1) Stávající počet lůžek je dán využitím některých pokojů jako 2-3 lůžkových. Kompletní přehled kapacit nebyl stávajícím 
nájemcem předán. Počty lůžek / kapacit vychází ze zpřístupněného vzorku pokojů při prohlídce objektů. V rámci prohlídek 
nebyl umožněn přístup do všech pokojů, ale pouze do omezeného vzorku. 

2) Kapacity v novém stavu (navrhovaná ubytovací kapacita) vychází z předpokládané, a zadavatelem požadované, 
rekonstrukce 3.NP na jednotky dlouhodobého ubytování (byty) a dále na rekonstrukce krátkodobých ubytovacích jednotek 
(ubytovna) v 1.NP a 2.NP, včetně využití stávajících skladů a nevyužitých prostorů na ubytovací jednotky. 

3) Na základě analýzy standardu ubytovacích jednotek dle OTP (vyhlášky č. 268/2009 Sb.) a ve znění Pražských stavebních 
předpisů (nařízení 10/2016 Sb., ve znění nařízení 14/2018 Sb. HMP) jsou požadavky na dvoulůžkový pokoj min. 13.3 m2, 
respektive 13,3+5 = 18,3 m2 na třílůžkovou ubytovací jednotku. V rámci posuzovaných objektů jsou k dispozici ubytovací 
jednotky pouze 16 m2 a požadavek na třílůžkové jednotky by byl porušením legislativních nařízení, nehledě na lidsko-
dispoziční řešení. Z tohoto důvodu jsou kapacity redukovány a optimalizovány, jak je uvedeno výše. 

 

2.3 Shrnutí výstupu technické DD ve stavební části – bytové objekty a kotelna: 
 

 Identifikace stavu a rizik, ubytovací objekty, objekt kotelny, část stavebně technická: 
 

Oblast: Popis rizika Stupeň rizika 

Katastr 
nemovitostí 

U objektu „A“, je zaznamenaná odchylka skutečného stavu od zápisu 
v katastru nemovitostí. Objekt je ve skutečnosti větší, než je uvedeno 
v katastru nemovitostí. Ostatní objekty bez zjištění 

Střední 

Katastr 
nemovitostí 

Terasa za objektem, která patří k objektu A se nachází na pozemcích ve 
vlastnictví Hl. m. Praha (parc. č 637 a 641/2) nikoliv DP hl. m. Prahy 

Střední 

Projektová 
dokumentace 

Projektová dokumentace je neucelená a neodpoví vyhlášce 499/2006 
Sb. Chybí zde požárně bezpečnostního řešení objektu a jiné další části 
projektové dokumentace. Není dodržena požadavek zákona 183/2006 
Sb. v platném znění, §125, odst. (1).  

Střední 

Dispoziční řešení 
V objektu A je navrženo hygienické zázemí pro veřejnost, které 
neodpovídá současným normovým požadavkům.  

Střední 

Dispoziční řešení 
Objekty nesplňují vyhlášku č. 309/2009 Sb., o bezbariérovém užívaní 
staveb. 

Střední 

Statika objektu Objekty nevykazují zásadní poruchy.  Nízké  

Spodní stavba 
Objekty nevykazují zásadní poruchy s výjimkou napojení objektů na 
terén, které je provedeno nedostatečně (ve špatném spádu), respektive 

Střední 
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srážková voda není odvedena od objektu (patrné na degradaci omítek 
v soklové části).  

Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce jsou nezateplené, v dobrém stavebně technickém 
stavu (bez zátoků). 

Nízké 

Střešní konstrukce 
V objektu D je navržena podkrovní vestavba, která je značně stísněná a 
neodpovídá současným normovým požadavkům. 

Nízké 

Klempířské prvky 
Klempířské prvky (Fe-Zn, Ti-Zn) jsou z větší části v pořádku, lokálně 
můžeme pozorovat drobná poškození a převážnou plošnou degradaci 
nátěrů (parapety), nutná je průběžná údržba (obnova nátěrů).  

Nízké 

Fasáda 

Fasády objektu začínají vykazovat počínající degradace a narušení 
(odfouknutí omítek v plochách, poškození omítek), jejichž stav bude v 
případě rekonstrukce a požadavku na provozování objektu muset řešit. 
Bude nutné zateplení objektů na základě novelizace zákona 406/2000 
Sb. (zákon o hospodaření s energií a související), jak ve střešní rovině, 
tak v rámci fasády a v rámci výplní otvorů (riziko vysokých investičních 
nákladů). 

Vysoké 

Okna a dveře 
Výplně otvorů jsou za hranou své životnosti, neodpovídají současným 
tepelně-technickým standardům a vykazují četná poškození. Nicméně 
jejich funkčnost je zatím (až na výjimky) zachována. 

Vysoké 

Schodiště 
Schodiště v objektech C, E, a F jsou již za značně poškozené provozem, 
nedostatečně opatřeny bezpečnostními prvky.  

Střední  

Povrchové úpravy stěn 

Povrchové úpravy stěn jsou v relativně dobrém technickém stavu, 
můžeme pozorovat drobná mechanická poškození způsobená běžným 
opotřebením v objektech C, E a F jsou bez pravidelné údržby a morálně 
zastaralé. 

Nízké 

Obklady 
Nedostatky vykazují keramické obklady na všech objektech, které jsou 
již přestárlé a lokálně dochází k jejich uvolnění.  

Střední 

Stropy a podhledy 

Stropy a podhledy v objektech B a D jsou v dobrém stavu a v objektech 
C, D a E jsou již značně morálně zastaralé, bez pravidelné údržby a 
lokálně jsou patrné „zátokové“ mapy od minulých haváriích technických 
instalací 

Nízké 

Podlahy a nášlapné 
vrstvy 

Nášlapné vrstvy jsou již na konci svého životního cyklu a potřebovaly by 
kompletní výměnu.  

Střední 

Sociální a hygienické 
vybavení 

Hygienické zázemí obecně jsou sice technicky funkční, nicméně 
neodpovídají současným estetickým standardům a hygienickým 
nárokům (zejména sprchové kouty). 

Nízké 

Vnitřní vybavení 
Zařizovací předměty jsou morálně zastaralé, značně opotřebené, 
nicméně funkční. 

Nízké 

Vytápění 
Izolace potrubí je v některých případech původní, balená, a již nesplňuje 
dnešní požadavky na tepelný odpor, v důsledku čehož dochází ke 
zvýšeným tepelným a ekonomickým ztrátám. 

Střední 

Technické instalace 
Nutná revize a rekonstrukce vnitřních rozvodů (vodovod, kanalizace, 
elektřina, vytápění) - riziko vysokých investičních nákladů  

Vysoké 

Požární ochrana Chybějící požárně bezpečnostního řešení objektu.  Vysoké 

Požární ochrana 
Nutná revize požárně bezpečnostního řešení prvků. Např. u hydrantů 
chybí kličky umožňující přístup k hasícímu zařízení 

Vysoké 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví 

Venkovní schodiště zajišťující přístup do technických místností jsou již 
značně degradované a při užití hrozí riziko zranění uživatelů případně i 
kolemjdoucích. 

Vysoké 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví 

Ocelo-dřevěná konstrukce zajišťující přístup do archivu umístěného 
v objektu C je již v pokročilém stadiu degradace při užití hrozí riziko 
zranění uživatelů případně i kolemjdoucích 

Vysoké 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví 
(nebezpečné látky) 

Riziko výskytu azbestu v eternitových trubkách zajišťující odvětrání 
hygienického zázemí v objektu „A“ – nutno potvrdit samostatným 
průzkumem 

Střední 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví 
(nebezpečné látky) 

Riziko výskytu azbestu v asbestocementových trubkách zajišťující 
odvětrání kanalizace v objektech „B“, „C“, „D“, „E“, „F“– nutno potvrdit 
samostatným průzkumem 

Střední 
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Objekt kotelny: 
 

Část konstrukce Popis rizika Stupeň rizika 
Střešní plášť  Rámci střešního pláště dochází k zatékání do prostor kotelny, zejména přes 

prosklené části střechy. 
Vysoké 

Střešní plášť Neukotvené ukončovací lišty hydroizolace z asfaltových pásů Vysoké 
Střešní plášť Nutná obnova nátěru krycích plechů atik. Střední 
Fasáda Lokální poškození fasády pomocí nastříkané grafity, v případě rekonstrukce 

nutná obnova s provedením zateplení. 
Střední 

Podlaha Pouze lokální poškození, v případě rekonstrukce nutná obnova. Střední 
Výplně otvorů Mimo střešní plášť jsou výplně otvorů instalovány pouze ve velmi malém 

rozsahu. Jsou na hranici životnosti (vrata a okna), v případě rekonstrukce 
nutná výměna. 

Střední 

Nosné konstrukce Nebyly zaznamenány žádné statické poruchy nosných konstrukcí, které by 
ohrožovaly nebo omezovaly chod objektu. Rovněž nebyly nalezeny žádné 
stopy po zatékání do nosných konstrukcí, zejména na stěně přiléhající 
k zemině. 

Nízké 

 
Závěr: 
Jak bylo uvedené výše, objekty hotelového typu jsou z hlediska technického i morálního v o něco lepším technickém stavu, 
ve srovnání s objekty ubytoven (stav elektroinstalace, povrchové úpravy). 
Celkově lze konstatoval, že po nezbytných drobných úpravách a opravách by bylo možné objekty hotelového typu využít, v 
relativně krátkém čase přechodně, jako ubytovnu, pro potřeby zadavatele. Nicméně s vědomím že například sociální zázemí 
již je na hranicí životnosti, především morální. 
Objekty ubytoven jsou v celkově horším technickém stavu, jek z hlediska rozvodů a instalací (rozvody elektro v hliníku, rozvody 
vody v pozinkovaném potrubí, rozvody kanalizace v litině), tak stavu sociálního zázemí (zařizovací předměty a vybavení), tak 
v neposlední řadě povrchových úprav a nášlapných vrstev (PVC, malby, nátěry). 
Mezi další rizika patří počínající degradace fasády (lokální poškození omítek) a degradace nátěrů a technického stavu oken. 
V rámci této skutečnosti lze konstatovat, že objekty již nesplňují současné tepelně-technické legislativní požadavky na 
obvodový plášť a okenní konstrukce. Současný stav se bude dále zhorčovat a poved k dalšímu rozvoji poruch (zátoky do 
fasády a odmrzání omítek) zátoky do ubytovacích jednotek a degradace okenních výplní. 
Za rizikový lze označit i stav střechy kotelny, kde zjevně dochází k zátokům do střešní konstrukce. Obdobně jsou na tom i 
navazující konstrukce klempířských prvků a okenních a dveřních výplní, které vyžadují nutnou údržbu nebo náhradu. 
 
K objektům nebyla předložena v rámci provádění DD komplexní požární dokumentace, zejména platné požárně 
bezpečnostní řešení. Tento stav považujeme s ohledem na ubytování osob v objektech za rizikový. 
Rovněž je nutné zmínit, že nebyly předloženy žádné periodické revizní zprávy, u nichž plyne povinnost jejich 
provádění z platné legislativy České republiky. Není tak zcela zřejmé, zdali jsou prováděny či nikoliv. 
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2.4 Shrnutí výstupu technické DD v části technického zařízení budov – bytové objekty 
a kotelna: 

 

 Identifikace stavu a rizik, ubytovací objekty, kotelna, část technického zařízení budov: 
 

Oblast: Popis rizika Stupeň rizika 
Vytápění Zdroj tepla je původní (4ks plynových kotlů), z období výstavby z roku 

1982. Tento je již za hranicí životnosti a v blízké době je nutné počítat 
s jeho celkovou rekonstrukcí. 

Vysoké 

Vytápění Hořáky kotlů nesplňují dnešní emisní požadavky z pohledu NOx, dle 
vyjádření obsluhy kotelny je v blízké době plánovaná jejich výměna.  

Vysoké 

Vytápění Izolace potrubí je v některých případech původní, balená, a již nesplňuje 
dnešní požadavky na tepelný odpor, v důsledku čehož dochází ke 
zvýšeným tepelným a ekonomickým ztrátám. 

Střední 

Vytápění Vedení potrubí v podzemním kolektoru je ve špatném technickém stavu 
(zejména v části k objektům DPP), dochází k poruchám a následným 
opravám. 

Vysoké 

Vytápění Zdroj tepla slouží rovněž pro vytápění okolních objektů, z toho plynoucí 
závazek vůči třetím stranám, možné komplikace při rekonstrukci zdroje 
vytápění. 

Střední 

ZTI Rozvody vody vedená ve zdech jsou původní, tvořené ocelovími 
pozinkovanými trubkami. Kanalizace je tvořena původními litinovými 
troubami. Z důvodu končící životnosti obou rozvodů hrozí riziko havárie 
s následným únikem vody / splašků uvnitř objektů.  

Střední 

ZTI Na některých rekonstruovaných částech instalací, zejména v případě 
uchycení potrubí vody u jednoho z nově instalovaných ohřívačů TUV, 
nebyl dodržen technologický postup montáže, kdy potrubí není uchyceno 
vůbec, případně nedostatečně.  

Střední 

ZTI  Zařizovací předměty jsou morálně zastaralé, nicméně funkční. Nízké 
Plynoinstalace Při dodržování revizních a servisních intervalů bez rizika závad.  Nízké 
Elektroinstalace Prvky a komponenty v rozvaděčích objektů jsou původní z období 

výstavby, morálně zastaralé, nicméně funkční. 
Nízké 

Elektroinstalace Rozvody silnoproudých elektroinstalací jsou zhotoveny z mědi, bez rizika 
závad. 

Nízké 

Měření a regulace Sytém měření a regulace je původní, zastaralý. Dle vyjádření obsluhy již 
nejsou volně dostupné náhradní díly. V blízké budoucnosti je třeba 
počítat s nutnou výměnou řídícího systému. 

Vysoké 

Revizní zprávy Revizní zprávy, kdy nutnost jejich provádění plyne z platné legislativy, 
nebyly předloženy. Nelze tak ověřit jejich platnost, případně závady 
z nich plynoucí.  

Vysoké 

 
Závěr: 
Celkově lze říci, že systémy technického vybavení objektu jsou již na konci své životnosti, v mnoha případech již za hranou, 
a proto doporučujeme naplánovat v dohledné době jejich výměnu či rekonstrukci, zejména ve spojení s případnou celkovou 
rekonstrukcí objektu. Jejich další provoz za současného stavu bude spojen se zvyšujícími se náklady na údržbu, případně za 
provoz. 
Největší riziko spatřujeme zejména v zastaralosti kompletního vybavení kotelny, která byla vystavěna v roce 1982 a její stáří 
významně překračuje dobu 30ti let, které je obecně považováno za mezní životnost pro zařízení tohoto typu. Technickému 
stavu vybavení rozhodně neprospívá ani technický stav objektu, ve kterém je kotelna instalována. Do objektu zatéká střešním 
pláštěm a může tak docházet k poškozování zařízení.   
Dalším, v budoucnu omezujícím prvkem, může být stav zdravotechnických instalací, kdy jsou v objektu instalovány rozvody 
z materiálů v tehdejší době hojně používaných čili pozinkované ocelové trubky pro rozvody vody a litina pro rozvody 
kanalizace.   
Rovněž je nutné zmínit, že nebyly předloženy žádné periodické revizní zprávy, u nichž plyne povinnost jejich 
provádění z platné legislativy České republiky. Není tak zcela zřejmé, zdali jsou prováděny či nikoliv. 
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2.5 Možné využití objektu z hlediska vlastníka: 
 

 OBJEKT „A“ 
Tato stavba je v současnosti využívána jako zázemí hotelových objektů, a to takovým způsobem, že se zde nachází 
recepce a stravovací zařízení. Pokud má zůstat provoz hotelových objektů zachován, tak není doporučeno stávající 
využití objektu měnit nebo rušit.  
Naopak umístění stravovacího provozu hodnotíme jako přínosné, vhodné a doporučili bychom jeho fungování i 
nadále zachovat. Pokud okolní objekty budou sloužit ke krátkodobému a eventuálně dlouhodobému ubytovávání, 
lze od nájemníků předpokládat poptávku po zařízení takového typu. Zároveň také můžeme i očekávat poptávku ze 
strany okolních obyvatel, neboť v blízkosti areálu je pouze několik využitelných restaurací. Před zahájením provozu 
bychom ale doporučovali kompletní rekonstrukci objektu a modernizaci interiéru. Velký potenciál má i terasa, která se 
nachází za objektem a je s ním propojená. Nicméně před zahájením jejího využití je třeba ošetřit majetkoprávní a 
vlastnické vztahy, neboť terasa se nachází na pozemku hl. m. Prahy.  
 

 OBJEKTY „B“ „C“ „D“ „E“ a „F“ 
Objekty B a D v současnosti slouží jako hotelový provoz a jejich stavebně technický stav je o něco málo lepší, než stav 
objektů C, E a F, ve kterých se nachází ubytovna. Celkový stav všech objektů můžeme hodnotit tak, že prvky 
dlouhodobé životnosti jako jsou základové konstrukce, svislé konstrukce, stropy, zastřešení nevykazují zásadní 
vady a poruchy, kdežto prvky krátkodobé životnosti jako je vnitřní vybavení, technické instalace, povrchy podlah 
a stěn, okna, dveře či klempířské prvky jsou již na konci svého životní cyklu, ne-li přežité. Z tohoto důvodu 
doporučujeme přikročit k postupné nebo jednorázové rekonstrukci. 
V rámci úvahy o možném dalším využití objektů došlo ke zjištění, že všechny objekty májí téměř totožné dispoziční 
řešení, které nám umožňuje poměrně velkou variabilitu, jak s danými objekty nakládat z hlediska bytové / 
ubytovací funkce. V rámci TDD byly zpracovány tři návrhy nového dispozičního řešení, které byly vytvořeny na 
základě požadavku na dispoziční variabilitu objektu a jeden finální, který byl vypracován na základě předchozích tří 
návrhů, konzultace se zadavatelem a upřesnění požadavků.   
 
Finální návrh označený jako VARIANTA 4 je reakcí na následující požadavky ze strany investora (objednatele): 

 Část objektu řešit jako samostatné startovací byty, ideálně v celkovém počtu 10 bytových jednotek, kdy každá 
bude mít svoje vlastní hygienické zázemí a kuchyňku. 

 Část objektu zachovat jako ubytovnu, kdy pokoje budou mít buď vlastní hygienické zázemí nebo sdílené 
hygienické zázemí s jiným pokojem a zázemí pro vaření bude řešenou formou společné kuchyňky na patře 
(pokoje budou bez kuchyňských koutů).  

 

 
 

Všechny tyto požadavky byly v návrhu zohledněny a vzešlo z toho řešení, kdy samostatným bytům je vyčleněné třetí 
nadzemní podlaží, v rámci kterého je navrženo 8 bytových jednotek typu 1+kk a 2 bytové jednotky typu 2+kk včetně 
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skladovacích prostorů. V prvním a druhém nadzemní podlaží jsou pak navrženy ubytovací buňky, kdy typ č.1 v celkovém 
počtu 7ks je řešen jako samostatný pokoj s vlastním hygienickým zázemím a typ č.2 v celkovém počtu 8 ks jsou dva 
samostatné pokoje se sdíleným hygienickým zázemím ve společné chodbě. Sdílená kuchyňka je pak navržena naproti 
schodišti uprostřed dispozice, přístupná ze společné chodby.  
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 Předpokládané členění typické ubytovací jednotky v ubytovně: 

 

 
Předpokládané typické členění ubytovacích jednotek - 2 srovnatelné varianty  

 
 
2.6 Odhad nákladů rekonstrukce objektu „C“ (ubytovna): 
 
Odhad nákladů je zpracován ve dvou variantách: 

 Varianta 1 zahrnuje opravu všech opotřebených částí objektu, včetně rekonstrukce 3.NP na jednotky 
dlouhodobého ubytování a dále rekonstrukce všech ubytovacích jednotek. 

 Varianta 2 zahrnuje rekonstrukci 3.NP dle požadavku zadavatele, ostatní podlaží jsou rekonstruována pouze 
v minimálním standardu, se snahou o maximální úsporu investičních prostředků. 

 
Hodnota znovupořízení objektu „C“       cca 42 mil. Kč 
Odhad nákladů ve variantě 1 – celková rekonstrukce     19,1 mil. Kč 
Odhad nákladů ve variantě 2 – minimální rekonstrukce     10,0 mil. Kč 
 
Odhad vedlejších nákladů pro případ celkové rekonstrukce: 

Díl Činnost Odhadované náklady 
cena bez DPH 

1 Předprojektová příprava – shromáždění podkladů, průzkumy, zaměření 105 000 Kč 
2 Předprojektová příprava – vypracování architektonické studie 81 200 Kč 
3 Vypracování dokumentace pro DSP, včetně soupisu stav. prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr 
305 800 Kč 

4 Získání stavebního povolení (projednání, vypracování žádosti, získání DOSS atd.) 51 720 Kč 
5 Realizační projektová dokumentace 293 280 Kč 
6 Autorský dozor 32 480 Kč 
7 Technický dozor investora, KOO BOZP (předpoklad výstavby 10 měsíců) 342 800 Kč 
 CELKEM 1 212 280 Kč 
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2.7 Odhad nákladů rekonstrukce objektu „G“ (kotelna): 
 

Analýza nákladů pro rekonstrukci systému vytápění stávajících objektů: 
1) Lokální zdroje vytápění (kotelny v objektech): 

Výstavba lokálních zdrojů v jednotlivých objektech, kterými bude nahrazen centrální zdroj tepla. Ve stávajících objektech bude 
nutné zřídit samostatné plynové kotelny, pravděpodobně v prostorách výměníkových stanic. Rovněž bude nutné řešit odkouření 
po fasádě nad střechu objektu. 
Náklady na realizaci: 
Realizace 5 kpl lokálních zdrojů vytápění       6 000 000,- Kč  
Stavební úpravy prostor pro kotelny 5 kpl          500 000,- Kč 
Regulační stanice STL/NTL         1 100 000,- Kč 
Rozvody plynu po areálu cca 200 m á 7000 Kč/m      1 400 000,- Kč 
Celkem var. 1          9 000 000,- Kč 
 

2) Centrální zdroj vytápění (centrální kotelna): 

Zachován současný objekt kotelny, kde bude vyměněna technologie vytápění  
 
Náklady na realizaci: 
Kompletní rekonstrukce technologie kotelny       6 500 000,- Kč 
Regulační stanice STL/NTL        1 100 000,- Kč 
Předávací objektové stanice 5 kpl á 250 000,-Kč/1 kpl     1 250 000,- Kč 
Rekonstrukce horkovodních rozvodů v areálu200 m á 14 000,- Kč/m    2 800 000,- Kč 
Rekonstrukce objektu kotelny        4 500 000,- Kč 
Celkem var. 2         16 150 000,- Kč 
 
 

3) Ponechání současného stavu, včetně zásobování teplem okolních objektů  

Tato varianta není oceněna z důvodu chybějící informací o externích objektech, které jsou momentálně zásobovány teplem. 
V případě realizace této varianty bude nutné zpracovat ekonomickou analýzu a stanovit prodejní cenu GJ tepla pro prodej třetím 
stranám. 
 
Náklady na realizaci: 
Náklady na realizaci nejsou stanoveny z důvodu neznalosti rozsahu nutnosti vytápění externích objektů. 
 
Závěr: 
Z celkového pohledu se jeví jako nejvýhodnější varianta 1), která je však podmíněna souhlasným stanoviskem státní správy, 
zejména Odboru životního prostředí. Z uvažovaných variant je tato nejlevnější, a navíc lze získat prostor pro další výstavbu po 
nevyužitých prostorách kotelny, které bude ovšem nutné zdemolovat. 
 
Poznámky k návrhu řešení: 

1) V případě volby varianty 1 bude nutné řešení předjednat s orgány statní správy, zejména s OŽP (Odbor životního prostředí). 
Existuje možnost, že budou vzneseny námitky proti danému řešení  

2) Příkladová studie je zpracována na základě současného stavu objektů a odhadů jejich tepelných ztrát. V případě rekonstrukce 
stávajících objektů dojde ke snížení potřeb tepla a snížení nákladů na rekonstrukci zdrojů tepla cca o 1/3. 

3) V případě rekonstrukce bez zachování systému vytápění pro externí objekty bude nutné vypovědět smluvní vztah se subjekty, 
kterým je tato služba poskytována. 

4) V případě volby varianty 1 a její následné realizace bude možné využít prostor po bývalé kotelně. Studie možného zastavění a 
náklady na demolice současného objektu nejsou součástí této analýzy. 

5) Náklady na provoz lze uvažovat, že budou velmi podobné v obou případech, jelikož se jedná o stejný druh vytápěcího paliva.  
6) Očekávaná lhůta pro získání stavebního povolení a následnou realizace se pohybuje v rozmezí 10 až 12 měsíců. 
7) Ekonomická analýza návratnosti investic a celkové náklady na provoz nejsou předmětem této analýzy. 
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2.8 Předběžný možný postup využití objektů: 
 
Na základě požadavku zadavatele technické DD uvádíme předběžný možný postup využití objektů v případě skončení pronájmu 
objektů. Zpracovatel technické DD upozorňuje, že v rámci níže navrhovaného scénáře nemá k dispozici nájemní ani jiné smlouvy 
mezi zadavatelem a současným nájemcem. Případné podmínky z těchto smluv je nutné v navrženém postupu zohlednit. 
 

 Naplnění potřeby ubytovacích kapacit zadavatele posouzení (DPP): 
Pro naplnění základního požadavku na ubytovací kapacity je možné využít objekty v lepším technickém stavu, tedy objekty 
hotelového typu (objekt B a objekt D). 
Kapacita těchto objektů je 152 lůžek (při dvoulůžkovém uspořádání v rámci jedné ubytovací buňky) 
Na základě dostupných informací od zadavatele bude objekt při předání kompletně vyklizen, pro start ubytovny pro DPP je tedy třeba 
počítat s následující sledem činností: 

a) Převzetí vyklizené budovy, včetně technické dokumentace zpracovávané nájemcem (revize, projekty) 
b) Provedení pasportu objektu z hlediska požární bezpečnosti, doplnění revizí (například elektro), doplnění legislativně 

nezbytné dokumentace, revize funkce a regulace topné soustavy, revize hydrantových systémů) – podklad pro provedení 
nezbytných oprav. 

c) Provedení nezbytných úprav po vyklizení objektu, nutné pro jeho znovuspuštění (drobné opravy stěn, malby, revize 
sociálního zázemí + drobné opravy, provedení drobných oprav elektro a na systému vytápění, kontrola funkčnosti okenních 
konstrukcí, systémy požární bezpečnosti, opravy dveří atd.) – veškeré výše uvedené kroky budou v režimu udržovacích 
prací 

d) Ověření stavu nášlapných vrstev, provedení hloubkového čištění / výměna, dle stavu. 
e) Provedení instalace zařízení objektu (nábytek, vybavení) 
f) Instalace požárně technického vybavení dle pasportu požární bezpečnosti (PHP, evakuační plány, nouzové osvětlení). 
g) Spuštění provozu ubytovny 

 
Předpokládaný harmonogram oprav a znovuspuštění lze dle stupně organizace, počtu různých oprav na objektu odhadnout 
na cca 3-6 měsíců. 
 
Předpokládaný náklad v jednom objektu lze předběžně odhadnout v rozsahu od 1,0 do 2,5 mil. Kč. (nejnutnější drobné opravy a revize, 
bez výměny nášlapných vrstev, bez výměn okenních konstrukcí, pouze nejnutnější oprava, výmalby), v případě výměny koberců v celé 
ploše objektu (chodby + pokoje) pak cca + 1,5 mil. Kč navíc na jeden objekt (zátěžový koberec pro hotely a ubytovny, vyšší JC). 
V rámci kalkulace doporučujeme uvažovat ještě rezervu na nepředpokládané výdaje v rozsahu cca 0,6 mil. Kč na objekt. 
Náklady na vybavení nábytkem (cca 30.000 jedno lůžko) na budou u jednoho objektu činit cca 2,28 mil. Kč. 
Celkově lze tedy předběžně uvažovat minimální náklady na znovuspuštění obou objektů jako ubytoven na cca 14,26 mil. Kč (včetně 
rezervy), tedy na jedno lůžko cca 93,8 tis. Kč. 
 
Dá se předpokládat, že provoz objektů po provedení minimálních oprav bude možný v rozsahu min. dalších 5-ti let, za předpokladu 
provádění řádné každoroční údržby, tedy investice v rozsahu cca 1,0 – 1,5% ceny objektu, tedy 0,5 – 0,75 mil. Kč/rok. 
 

 Postup další rekonstrukce ze strany DPP: 
V případě požadavku na další ubytovací kapacity ze strany DPP je doporučeno přistoupit k postupné rekonstrukci objektů ubytoven, 
které jsou v horším technickém stavu (objekty C, E, F). 
Tyto objekty je doporučeno rekonstruovat spíše komplexně, tedy jak rozvody, sociální zázemí, včetně fasády a zateplení a okenních 
výplní. Tento stupeň rekonstrukce umožní majiteli další bezproblémové využití objektů z dlouhodobého hlediska, na vyšším nebo 
alespoň obvyklém kvalitativním standardu, při minimalizaci další provozních nákladů (vytápění, teplené ztráty instalací atd.). 
 
Samostatnou otázkou zůstává rekonstrukce Recepce se stravovacím provozem (objekt A). Jak bylo uvedeno výše tento objekt slouží 
jako servisní pro provoz ubytovny (snídárna, recepce) a může případně sloužit i jako provoz restaurační. S ohledem na předpokládaný 
další provoz ubytovací funkce komplexu budov doporučujeme provoz objektu zachovat, byť za cenu určitých investic do jeho obnovy. 
 
Možnosti rekonstrukce kotelny (objekt G) jsou uvedeny výše. Doporučujeme předběžné kalkulace zpracovatele DD podpořit 
energetickým auditem a řádným prověřením smluvních vazeb z hlediska poskytování tepla sousedním bytovým objektům. V případě 
detailního potvrzení našeho předpokladu, že rekonstrukce kotelny jako centrálního zdroje tepla se nejeví jako finančně optimální, 
doporučujeme vybudování lokálních zdrojů pro každý objekt samostatně, zvláště pokud by došlo k postupnému zateplení objektů + 
výměně oken a tím k výraznému snížení potřeby tepla na vytápění. 
Objekt kotelny, respektive pozemek pod kotelnou pak může být použit k výstavbě bytového nebo multifunkčního objektu 
s developerským potenciálem pro DPP nebo 3. subjekt (návratnost nákladů na rekonstrukce objektů atd.) 
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 Předpokládaný časový HMG další rekonstrukce ze strany DPP: 
 
Předpokládaný hrubý časový HMG v případě rekonstrukce jednoho objektu ubytovny v areálu: 

1) Zaměření a architektonická studie, potvrzení zadání       do 05/2020 
2) Projekt k SP/ ohlášení úprav, potvrzení a získání SP / ohlášení      do 12/2020 
3) Tendr na dodavatele          do 02/2021 
4) Realizace a dokončení stavby        do 12/2021 

 
Tento HMG lze vztáhnout i na rekonstrukci více objektů zároveň. Platnost HMG závisí na připravenosti realizační akce na straně 
DPP a rychlosti schvalování jednotlivých kroků. 
 
 

2.9 Předběžný souhrn finančních prostředků úprav areálu: 
 

Náklady na obnovení provozu ubytoven z hotelů počet 
objektů celkem 

Opravy + revize      2 500 000 Kč  2 5 000 000 Kč  
Výměna koberců, opravy podlah, sokl     1 500 000 Kč  2 3 000 000 Kč  
Vybavení objektů (38 ubyt. jedn.) 2 280 000 Kč  2 4 560 000 Kč  
Rezerva 15 %     600 000 Kč  2 1 200 000 Kč  
Organizační zajištění spuštění ubytoven na straně DPP, 3-6 měsíců 250 000 Kč  2 500 000 Kč  
Celkem           14 260 000 Kč 

 

Náklady na rekonstrukci ubytoven v plném rozsahu (varianta 1) počet 
objektů celkem 

Předběžný celkový náklad rekonstrukce 19 100 000 Kč 3 57 300 000 Kč 
Vedlejší náklady rekonstrukce 1 200 000 Kč 3 3 600 000 Kč 
Vybavení objektů (35 ubyt. jedn.) 2 100 000 Kč 3 6 300 000 Kč 
Rezerva 30 %   5 730 000 Kč 3 17 190 000 Kč 
Organizační zajištění rekonstrukce na straně DPP, cca 10 měsíců á objekt 600 000 Kč 3 1 800 000 Kč 
Celkem      86 190 000 Kč 

 

Náklady na rekonstrukci ubytoven v částečném rozsahu (varianta 2) počet 
objektů celkem 

Předběžný celkový náklad rekonstrukce 10 000 000 Kč  3 30 000 000 Kč  
Vedlejší náklady rekonstrukce  1 200 000 Kč  3 3 600 000 Kč  
Vybavení objektů (35 ubyt. jedn.) 2 100 000 Kč  3 6 300 000 Kč  
Rezerva 30 %     3 000 000 Kč  3 9 000 000 Kč  
Organizační zajištění rekonstrukce na straně DPP, cca 10 měsíců á objekt 600 000 Kč  3 1 800 000 Kč  
Celkem           50 700 000 Kč  

 

Náklady na rekonstrukci objektu recepce (objekt A) - předběžný odhad počet 
objektů celkem 

Předběžný celkový náklad nutných oprav 1 000 000 Kč 1 1 000 000 Kč 
Vedlejší náklady rekonstrukce 250 000 Kč 1 250 000 Kč 
Vybavení objektů – odhad, bez gastro 250 000 Kč 1 250 000 Kč 
Rezerva 20 %   200 000 Kč 1 200 000 Kč 
Organizační zajištění rekonstrukce na straně DPP, cca 3 měsíce 200 000 Kč 1 200 000 Kč 
Celkem      1 900 000 Kč 
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3 PODROBNÉ VSTUPNÍ INFORMACE: 
 

3.1 Podrobné zadání Technické Due Diligence: 
 
 Analýza stávajícího využití objektů a jejich možného využití pro potřeby zadavatele jako ubytovacího zařízení 
 Prověření objektu z hlediska stavebně technického, fyzická návštěva objektu 
 Identifikace případných poruch objektu a návrh dalšího postupu z hlediska jejich oprav 
 Ekonomické hodnocení nutných investic 
 Analýza stávajícího využití objektu, identifikace silných a slabých stránek objektu 
 Analýza dispozičního řešení a prověření možnosti vybudování jednotek dlouhodobého ubytování v rámci objektu na 

místo jednotek krátkodobého ubytování 
 Analýza okolí objektu, analýza územního plánu a infrastruktury 
 Doporučení možného dalšího využití a rozvoje objektu  
 Odhad nákladů rozvoje objektu, časový harmonogram 

 
Podklady k vypracování TDD: 
Pro zpracování TDD je potřebné, kromě umožnění prohlídky dotčeného objektu, také zpřístupnit nebo předat všechnu 
dostupnou technickou dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, v ideálním případě se jedná zejména o: 
 Dokumentaci skutečného provedení, historickou dokumentaci, dokumentaci rekonstrukcí 
 Odborné posudky, byly-li prováděny v době užívání objektu, ve věci posuzovaných konstrukcí  

 
 

3.2 Tým zpracovatele Technické Due Diligence: 
 
Dodavatel:   SGS Czech Republic, s.r.o.  
Sídlo:   Prague 5, K Hájům 1233/2, Postcode155 00 
IČ:    485 89 241 
Tax ID:   CZ 485 89 241 
Registrace:   Obchodní rejstřík v Praze, sekce C 18205 
Zastoupený:  panem Janem Chocholem, Executive director 
 
Tým zpracovatelů TDD: 
Vedoucí oddělení TDD Ing. David Rezek, autorizovaný inženýr ČKAIT 
Stavební část  Ing. arch. Tereza Franková 
TZB   Ing. František Šenkyřík 
 
 

3.3 Zkratky, definice, upřesnění významu: 
 
V dalším textu může být užito, především pro označení zákonů a vyhlášek, zkratek, které jsou vždy při jejich prvním užití 
specifikovány, resp. jsou užity vžité zkratky: 
 
ČSN, EN   Česká technická norma, Evropská norma 
P; NP; PP  patro; nadzemní podlaží; podzemní podlaží 
S, J, V, Z   sever, jih, východ, západ 
 
Objekt (stavba) je popisován zpravidla po jednotlivých podlažích, které se počítají od podlahy popisovaného k podlaze 
podlaží vyššího, pokud není jinak uvedeno. 
 
Poruchou se nazývá stav spočívající v narušení provozuschopného stavu. 
 
Vadou stavby, objektu, konstrukce nebo prvku se rozumí nedostatek vlastností stanovených právním předpisem a/nebo ve 
smlouvě sjednaných a/nebo nedostatek vlastností obvyklých. 
Havarijní stav je zjistitelný stav nedostatků takové závažnosti, že mohou vést k havarijní situaci. 
 
Trvanlivost způsobilost vykonávat požadované funkce po stanovené období při vlivu činitelů přepokládaných při provozu za 
běžné údržby. 
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Životnost je souhrn trvanlivostí všech komponentů stavebního prvku, konstrukce nebo objektu, kvantifikuje trvanlivost 
vyjádřenou v rocích. Při projektování nové konstrukce hovoříme o návrhové životnosti, u konstrukce již provozované o 
zbytkové životnosti.  
 
Doba účinnosti předpisů a norem je v přehledu uváděna takto: např.: {7406–9611}, tj. účinnost od června 1974 do listopadu 
1996. 
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4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DUE DILIGENCE: 
 
4.1 Dokumenty zajištěné dodavatelem TDD: 

 
[1] Nabídka zpracovaná dodavatelem služeb TDD  
[2] Návštěva posuzovaného objektu, včetně získaní dokumentace dne 25.9.2019, 10.10.2019, 15.10.2019 
 

4.2 Dokumenty poskytnuté objednatelem: 
 
[A] Smlouva o poskytnutí služeb TDD mezi smluvními stranami + poptávka zpracování TDD 
[B] Komentáře k rozpracované zprávě TDD zaslané objednatelem 

 

4.3 Dokumenty poskytnuté třetími stranami: 
 
Zpracovatel TDD neměl k dispozici žádné další podklady než výše uvedené. 
Objednatel zároveň potvrzuje, že zpracovateli TDD v souvislosti se zadáním nezamlčel žádná fakta, která by mohla závěry TDD 
zkreslit nebo dokonce zpochybnit. 
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5 PROVĚŘENÍ DOKUMENTACE 

5.1 Projektová dokumentace: 
 
V rámci zpracování TDD byla vyžádaná a prověřená dokumentace, která nám byla poskytnuta majitelem areálu a 
objednatelem TDD.  
 

5.2 Provozní dokumentace (revize, plán údržby): 
 
V rámci prohlídky objektů nám nebyly předloženy, a tudíž ani nemohly být kontrolovány, revizní zprávy objektu ani jiné 
provozní dokumenty s výjimkou protokolu o autorizovaném měření plynných emisí objektu „G“ - kotelna. Zároveň nám 
také nebyly předloženy dokumenty, které by se vztahovaly k plánům údržby a oprav. V rámci prohlídky nebyly posuzovány 
vztahy s dodavateli energií (plynu, vody a elektrické energie). Následně předkládáme seznam revizí, které by měly být dle 
názoru zpracovatele v rámci areálu prováděny: 
 
 

 Vyhrazená tlaková zařízení: provozní revize, vnitřní revize, tlaková zkouška, revize pojistných ventilů, revize 
tlakových nádob (kotelna) 

 
 Plynové rozvody: kontrola plynového zařízení, revize plynového zařízení (kotelna) 

 
 Revize elektroinstalací. výchozí revize, pravidelná periodická revize… (všechny objekty) 

 
 Revize hořáků, odborná prohlídka kotelny, havarijní systém kotelny – únik plynu (kotelna) 

 
 Revize hromosvodu (všechny objekty) 

 
 Revize spalinových cest (kotelna) 

 
 Měření emisí kotlů v kotelně (kotelna) 

 
 Revize – hasící přístroje (všechny objekty) 

 
 Revize – hydrantové systémy (všechny objekty) 

 
 Revize nouzového osvětlení (všechny objekty) 

 
 Preventivní požární prohlídky (všechny objekty) 
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6 NÁLEZ V RÁMCI TECHNICKÉ DUE DILIGENCE: 
 

Základní data zjištěná při fyzické prohlídce v objektu jsou uvedena níže, s popisem zjištěného stavu, příslušnou ilustrativní 
fotodokumentací a doporučenými návrhy opatření k nápravě. 

 
6.1 Popis a historie areálu  

 
Předmět TDD j posudku je soubor sedmi objektů.  
 

 
Pohled na areál z ptačí perspektivy – zdroj www.earth.google.com 

 

 
Letecký snímek z roku 1938 dokládající existenci areálu v roce 1938 - zdroj: http://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/ 
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Letecký snímek z roku 1938 dokládající existenci areálu v roce 1938 - zdroj: http://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/ 
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 Lokalita a nejbližší okolí areálu 
 
Posuzované objekty se nacházejí v severozápadní části hlavního města Prahy, v zastavěném území městské části 
Prahy 9, konkrétně v ulicích U Kloubových domů a Pod Balkánem, které spadají do katastrálního území Vysočany. 
V blízkosti se nachází další městské části a to Praha 8 a Praha 9 a další katastrální území, Libeň a Žižkov. 
Soubor budov je umístěn v poměrně klidné oblasti městské části nedaleko Vysočanského náměstí, kde se nachází hlavně 
objekty určené k bydlení. V nejbližším okolí posuzovaných objektů nalezneme domov pro seniory, základní školu, 
mateřskou školku, gymnázium, střední odborné učiliště, hřiště a prvky občanské vybavenosti jako restaurace, hospody a 
několik málo obchodů. V širším okolí se pak nachází hotel Step, sokolovna a zahrádkářská osada.  
 

 
Obecná lokalizace areálu v rámci hl. m. Prahy 

 

 
Bližší lokalizace areálu v rámci hl. m. Prahy 
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Posuzovaný areál sedmi objektů je umístěn uprostřed obytné zástavby. Objekty jsou umístěny podél (případně mezi) 
ulicemi Pod Balkánem a u Kloubových domů. Jedná se o zklidněné komunikace, ke kterým se dostaneme z ulice 
Skloněná. Ta zajišťuje jejich napojení na dopravní tepnu ulici Novovysočanská, která propojuje Žižkov (Prahu 3) 
s Vysočany (Praha 9), konkrétně mezi Ohradou a Vysočanským náměstím. Objekty jsou ve volném a zklidněném 
prostranství plném zeleně s pěšími komunikacemi. Všechny vstupy do objektu jsou vždy ze severní strany, z chodníku 
příslušné ulice, ve které se nachází. Celý areál je mírně svažitý z jihu na sever, k ulici Novovysočanská. 
 

 
Bližší lokalizace areálu v rámci nejbližšího okolí  

 

 
Schéma svažitosti terénu (zdroj: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/)  

221 

222 

223 
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 Dopravní obslužnost areálu MHD 
 
Z hlediska obslužnosti městskou hromadnou dopravou, můžeme konstatovat, že objekty se nacházejí v celkem dobře 
dostupné lokalitě. V docházkové vzdálenosti přibližně 130–240 m je autobusová zastávka „Skloněná“ s jednou denní a 
jednou noční linkou. Další autobusová zastávka „Novovysočanská“ je ve vzdálenosti 450 m a jezdí zde další denní linka. 
Dostupnost tramvajové dopravy a metra je o něco horší. Nejbližší tramvajovou zastávkou je stanice „Krejcárek“, která se 
nachází 900 m vzdušnou čarou od objektů (recepce), což představuje 15 minut chůze nebo 4 minut jízdy autobusem (2 
zastávky). Nejdostupnější zastávka metra je poměrně vzdálená. Jedná se o stanice linky B a to buď „Vysočanská“ nebo 
„Palmovka“, která jsou vzdáleny cca 1,2 km a 1,7 km vzdušnou čarou od objektů, což představuje 9-10 minut jízdy 
autobusem. Za zmínku stojí i dostupnost vlakové dopravy, neboť 3 zastávky jízdy autobusem se nachází Nádraží Libeň.  
 

 
Dopravní mapa PID – linky a zastávky (zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online) 

 

 
Dopravní mapa PID – linky a zastávky (zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online) 
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 Napojení areálu na technickou infrastrukturu 
 
Z hlediska napojení objektu na technickou infrastrukturu tak všechny objekty jsou připojeny k vodovodu, veřejné 
kanalizaci, silnoproudému a slaboproudému vedení. Objekt „A“ a „G“, kde se nachází kotelna, je připojen i 
k plynovodu. 
 

 
Mapa technické infrastruktury – zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online 

 
 Stávající využití objektu 

 
V současnosti se areál skládá ze sedmi objektů, kdy každý z nich má jiné využití. Objekty A, B, E a F jsou na mapě 
stávajícího využití území označen jako SLU, tedy jako území využívané pro městské služby ubytovacího charakteru. Na 
základě tohoto zjištění můžeme konstatovat, že aktuální využití areálu koresponduje s mapou využití území, neboť 
v objektu A se nachází zázemí pro hotelovou část areálu, objekt B slouží jako hotel a ve zbývajících dvou objektech E a 
F je ubytovna. Objekty C a D jsou označeny jako BD, tedy jako území využívané pro bytové domy. V objektu C se nachází 
ubytovna a v objektu D jsou hotelové pokoje. Zde se tedy reálný stav rozchází s mapou využití území a objekty by bylo 
příhodnější na mapě označit stejně jako předchozí, tedy jako území SLU. Poslední z objektů označený jako G je pak na 
mapě označen jako TET, tedy jako území využívané pro energetiku – konkrétně zásobování teplem. Tento objekt slouží 
jako kotelna, a tudíž současné využití areálu koresponduje s mapou využití území.  
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Mapa využití území (zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online) 
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6.2 Přehled nemovitostí 
 
Předmětem TDD je posouzení souboru sedmi staveb tvořící areál ubytovny Skloněná. Z následujících výpisů z katastru 
nemovitostí je zřejmé, že všechny pozemky (638,639, 633, 634, 635, 636 a 329/1) se nachází v ochranném pásmu 
Památkové rezervace v hl. m. Prahy, na každém z nich je umístěna stavba a všechny jsou památkově chráněným územím. 
Tento způsob ochrany vyplývá již z předesílané skutečnosti, že objekty se nachází v ochranném pásmu Památkové 
rezervace v hl. m. Prahy. Vyplývá z toho, že řešené objekty nejsou památkově chráněny, ale nacházejí se v památkově 
chráněném území, pro které platí určité předpisy. Žádná s posuzovaných parcel není zatížená věcným břemenem a také 
nemá evidované BPEJ.  
 

   
Mapa památek a památkově chráněných území (zdroj: http://app.iprpraha.cz/apl/app/pamatkova-pece/) 

 
 

 
Katastrální mapa (zdroj: http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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Katastrální mapa s ortofotomapou (zdroj: http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 
Přehled posuzovaných nemovitosti: 
 
Jedná se o parcely, na kterých stojí posuzované objekty 
 

p.č. Vlastník 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
/využití pozemku 

Součástí 
je stavba 

BPEJ ochrana 
nemovitosti 

omezení  
vlast. práva 

638 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

203 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt A) 

ne ano ne 

639 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

504 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt B) 

ne ano ne 

633 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

500 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt C) 

ne ano ne 

634 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

504 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt D) 

ne ano ne 

635 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

499 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt E) 

ne ano ne 

636 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

504 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt F) 

ne ano ne 

641/6 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy 

297 zastavěná plocha a 
nádvoří 

ano 
(objekt G) 

ne ano ne 

Dotčené nemovitosti: 
 
Jedná se o parcely, přes které jsou posuzované objekty zpřístupněny:  
 

p.č. Vlastník 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
/využití pozemku 

Součástí 
je stavba 

BPEJ ochrana 
nemovitosti 

omezení  
vlast. práva 

641/1 Hl. město Praha 3133 ostatní plocha/ 
zeleň 

ne ne ano ne 

641/2 Hl. město Praha 4133 ostatní plocha/ 
zeleň 

ne ne ano ne 

641/21 Hl. město Praha 760 ostatní plocha/ 
ostatní komunikace 

ne ne ano ano 
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 Přehled posuzovaných nemovitostí 
 
 OBJEKT „A“ – RECEPCE A JÍDELNA, U Kloubových domů 516/4, P9 
 

 
 

  
Rozdíl mezi skutečnou velikostí objektu a zápisem (zákresem) 
v katastru nemovitostí 

Teresa za objektem, která se nachází na pozemcích ve 
vlastnictví Hl. m. Praha (parc. č 637 a 641/2) 
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 OBJEKT „B“ – HOTEL, U Kloubových domů 515/2, P9 
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 OBJEKT „C“ – UBYTOVNA, U Kloubových domů 517/6, P9 
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 OBJEKT „D“ – HOTEL, Pod Balkánem 522/5, P9 
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 OBJEKT „E“ – UBYTOVNA, U Kloubových domů 518/6, Pod Balkánem 518/6, P9 
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 OBJEKT „F“ – UBYTOVNA, U Kloubových domů 519/4, Pod Balkánem 519/4, P9 
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 OBJEKT „G“ – KOTELNA, Skloněná 329/1, P9 
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Identifikace věcných břemen a služebností v rámci posuzovaného areálu – bez zjištění (zdroj: http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

 
 
 
Závěr: 
V katastru nemovitostí jsou zachyceny všechny posuzované stavby trvalého charakteru umístěné na pozemcích 
(tj. na parcelách) s parc. č. 638, 639, 633, 634, 635, 636 a 641/6 v katastrálním území Vysočany (731285).  
 
U objektu „A“, který slouží jako recepce a stravovací provoz, je zaznamená odchylka skutečného stavu od zápisu 
v katastru nemovitostí. Objekt je ve skutečnosti větší, než je uvedeno v katastru nemovitostí. K objektu patří také 
terasa, která je ale umístěna na pozemcích s parcelačním číslem 637 a 641/2, které jsou ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy.  
 
Z výpisů katastru nemovitostí je jasně zřetelné, že všechny posuzované objekty a parcely, jsou ve vlastnictví 
Dopravního podniku hl. m. Praha a nejsou zatíženy věcnými břemeny. Z mapy památek a památkově chráněných 
území vyplývá, že všechny objekty se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Prahy, ze kterého 
je zřejmé, že samotné řešené objekty nejsou památkově chráněny, ale nacházejí se v památkově chráněném 
území, pro které platí předpisy z hlediska ochrany památkové péče. 
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6.3 Posouzení z hlediska územního plánování 
 

 Analýza územního plánu 
 
Posuzovaný areál se nachází v katastrálním území Vysočany (490245), které řeší územní plán (ÚP) hl. m. Prahy. 
V aktuálním územním plánu je plocha území ve, kterém se posuzované objekty nachází specifikována jako polyfunkční 
území všeobecně smíšené. Toto zjištění odpovídá stávajícímu využití území 
 

 
Výřez výkresu ÚP č.4 – Plán využití ploch (zdroj: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/) 

 
SV – všeobecně smíšené plochy 
 
Hlavní využití: 
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, 
kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 
 

Přípustné využití: 
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží 
výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou 
hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní 
vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící 
výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, 
malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná 
zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, 
garáže.  
 
Podmíněně přípustné využití: 
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím 
k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární 
zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, 
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k 
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků 
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity 
v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.  
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 Analýza metropolitního plánu 
 
Z metropolitního plánu je pak patrné, že objekty se nachází ve stabilní zastavěném území s heterogenní strukturou a není 
součástí žádné transformační zóny či rozvojové plochy. Hlavní využití tohoto území je obytné. Z výkresu je patrné že pro 
dané území je stanovena čtyř podlažní výšková regulace.  
 

 
Obr. Výsek metropolitního plánu, Z02 – Hlavní výkres (zdroj: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/) 

 

 

   
 
 
Závěr: 
Stávající účel a využití areálu odpovídá aktuální územním plánu hl. m. Prahy a není v rozporu s metropolitní, 
plánem hl. m. Prahy. 
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7 STAVEBNÍ POSOUZENÍ 

7.1 Schéma rozdělení areálu 
 

Pro další popis komplexu sedmi objektů v areálu ubytovny Skloněná bude využito následující schéma, s níže označenými 
budovami: 
 

 
 
 
 

 
  

A 

B C 

D 

E F 
G 
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7.2 OBJEKT „A“ – U Kloubových domů 516/4 
 

 
 
 

Využití objektu: Recepce se stravovacím provozem 
  
Počet podlaží: 1 
  
Zastavěná plocha objektem: 264,46 m2 (203 m2 – dle KN)  
Celkový výška objektu: 4,6 m 
Obestavěný prostor objektu:  1 083,4 m3 
  
1.NP  
Celková zastavěná plocha: 264,46 m2 
Celková užitná plocha 231,6 
Světlá výška: 3,000 m 
Konstrukční výška: 3,180 m 
Obestavěný prostor:  840,98 m3 
 vstupní prostory s recepcí, jídelna a zázemí stravovacího prostoru 
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Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází v severní části areálu mezi objektem „A“ (hotel) a objektem „B“ (ubytovna) a to konkrétně 
na adrese Pod Balkánem 516/4 a na pozemku s parcelačním číslem 638. Stavba byla postavena v roce 1992 a nahradila 
tak původní stavbu v témže místě, jenž byla zdemolována. V současnosti je objekt pronajímán soukromé společnosti/firmě 
a slouží jako zázemí pro okolní dva hotelové objekty, tím že je zde funguje recepce a stravovací provoz. Jedná se o 
jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt, který se rozprostírá na nepravidelném půdorysu připomínající tvar písmene 
„T“ a je zastřešen sedlovou střechou s valbou a poměrně nízkým sklonem. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu a 
přístupný pomocí dvou vstupů. První z nich se nachází v severní(přední) části objektu, v blízkosti ulice U Kloubových 
domů a je určen pro veřejnost. Druhý vstup je v jižní (zadní) části objektu, v blízkosti ulice Malá Skloněná a je určen pro 
zaměstnance. K objektu také přísluší venkovní terasa, která se ale nachází na pozemku hlavního města Prahy. Stavbu 
můžeme zhodnotit jako relativně čistou a udržovanou v původním standardu, což má za následek, že v současnosti působí 
poměrně zastaralým a nemoderním dojmem. 
 
Pří výpočtu kubatur z projektové dokumentace a následném ověření v zápise z katastru nemovitostí došlo ke zjištění, že 
zastavěná plocha objektem je ve skutečnosti větší, než je uvedeno v katastru nemovitostí, což dokládá i následující zákres 
v katastrální ortofoto mapě.  
 

 

Katastrální ortofoto mapa, na které je jasně patrné, že 
posuzovaný objekt A je větší, než je zakresleno a zapsánu 
v KN. Dále na snímku můžeme vidět, že k objektu patří i 
terasa, která se nenachází na pozemku vlastníka objektu.  
 

 
Stávající projektová dokumentace 
Původní projektová dokumentace zcela chybí. Dochovaly se pouze útržky dokumentace rekonstrukce Hotelu Jasmín 
z roku 1991 a 1992, a to konkrétně část ústřední vytápění a zdravotní instalace.  
 
Dispoziční řešení 
Objekt je z dispozičního hlediska rozdělen na tří provozní úseky, které jsou vzájemně propojeny. Prvním z nich je vstupní 
prostor s recepcí, na který navazuje stravovací prostor a následuje pak zázemí stravovacího prostoru. Vstupní prostor je 
tvořen zádveřím, recepcí s barem, šatnou a hygienickým zázemím pro muže a ženy. Na recepci s barem navazuje 
stravovací prostor, který je tvořen jídelnou, v níž se podávají pouze snídaně a výjimečně večeře formou samoobslužných 
švédských stolů. Zázemí stravovacího prostoru tvoří přípravna (kuchyně) sklady, šatna, hygienické zázemí zaměstnanců, 
úklidová místnost a manipulační chodba, která navazuje na přístupovou komunikaci (ul. Malá Skloněná) pro zaměstnance 
a zásobování. Z hlediska návaznosti a dispozičního řešení lze stávající řešení označit za vyhovující. Nicméně záchodové 
kabinky na WC pro ženy neodpovídají současným normovým požadavkům, jsou příliš malé (viz. Hygienické zázemí) a 
v rozporu se současnými stavebním předpisy.  
 
Statika objektu 
Na fasádě a uvnitř objektu můžeme lokálně pozorovat menší praskliny vlásečnicového charakteru, které jsou běžným 
projevem pro většinu staveních objektů a nemají statické opodstatnění. Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze 
statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické poruchy. 
 
Spodní stavba 
Jak již bylo uvedeno, jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, založený na základových pásech z prostého betonu. 
Na této základové konstrukci je pak uložena podkladní betonová deska s izolací proti zemní vlhkosti, tvořenou dvěma 
lepenkami a třemi asfaltovými nátěry a následně krytá betonovou vrstvou. V současnosti můžeme konstatovat, že spodní 
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stavba se nachází v dobrém stavu, nicméně vzhledem k staří objektu lze předpokládat, že hydroizolační vrstva spodní 
stavby může v budoucnosti vykazovat lokální degradace způsobené jejím dožitím. 
 
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen sedlovou střechu s nízkým sklonem a s valbami. Dle projektové dokumentace nosnou funkci zajišťuje 
dřevěný krov z atypických dřevěných sbíjených vazníků. Skladba střešního pláště je tvořena prkny přibitých na krokvích a 
finální krycí vrstvu pak tvoří pozinkovaný plech opatřený nátěrem v cihlové barvě. Střecha je vybavena hromosvodem a 
dešťová voda je svedena do okapových žlabů. Na střeše chybí zachytávače sněhu. Výlez na střechu se zajišťuje pomocí 
přistavení žebříku. V rámci prohlídky nám nebyl umožněn přístup do podkroví, tudíž nemůže zhodnotit aktuální stav 
krokevní soustavy. V rámci vizuální prohlídky střechy z exteriéru nebyly zjištěny závažnější nedostatky s výjimkou četné 
degradace nátěru střešní krytiny z pozinkovaného plechu.  
 
Fasáda objektu a nejbližší okolí 
Fasáda objektu je původní, nezateplená na bázi omítaného zdiva. Nesplňuje současné tepelně technické standardy 
z čehož pramení vyšší provozní náklady objektu. Zatím se nachází v relativně dobrém stavu. Lokálně můžeme pozorovat 
drobná znečištění, menší lokální poruchy (vlásečnicové trhliny) a mechanická poškození. Jako neproblematičtější se jeví 
fasáda do ulice Malá Skloněná. Zde je špatně vyspádované nejbližší okolí objektu, a tudíž se v místě napojení objektu na 
terén drží dešťová voda, což má za následek její vzlínání a pronikání do zdiva, tudíž i následnou degradaci omítkové 
vrstvy. Stav klempířských prvků se jeví jako dobrý a je třeba provádět jejich pravidelnou údržbu. Hlavní vstup do objektu 
je vyvýšený oproti terénu, a proto je přístup zajištěn pomocí tří schodišťových stupňů, které jsou obloženy keramickou 
dlažbou. Ta je již značně zastaralá, popraskaná a na některých místech obklad začíná odpadávat. Pravděpodobně se na 
schodišti drží voda, která pak proniká do konstrukce a způsobuje výše uvedené závady. Před vstupem také chybí zakrytí 
jednoho ze dvou otvoru ocelovou rohoží. Fasáda je porostlá popínavou zelení a před okny se nachází okrasná zeleň, 
která brání pronikání světla do místnosti.  
 
Okna a dveře 
Okna jsou jednoduchá dřevěná s dvojitým zasklením. Okenní otvory v místnostech pro veřejnost jsou více členitější a 
reprezentativnější než okna v zázemí. Všechna okna jsou ještě původní, z doby výstavby objektu a jejích tepelně-
technické a akustické vlastnosti nevyhovují současným standardům. Na první pohled se jeví v poměrně dobrém stavu, 
nicméně můžeme pozorovat známky počátečního stárnutí a lokálního opotřebení například v podobě degradace finální 
povrchové úpravy okenních rámů. Vnitřní interiérové dveře jsou zde původní dřevěné. V reprezentativních prostorech 
určených pro veřejnost jsou z části prosklené v dřevěných zárubních, naopak v zázemí jsou plné v ocelových zárubních. 
Zasklení dveří je jednoduché. Atypickými dveřmi jsou vstupní dveře, které vytvářejí prosklenou vstupní část – předsíň. 
Celkově je jejich stav morálně zastaralý ale svoji funkci splňují. Dveřní křídla i zárubně jsou značně mechanické 
opotřebené a finální povrchová úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a degradovaná (plná křídla vykazují 
známky zažloutnutí a na částečně prosklených dveřní křídlech je patrná degradace finálního nátěru. Vstupní dveře 
neodpovídají současným tepelně-technickým požadavkům. Celkový stav oken a dveří odpovídá jejich věku. Jsou sice 
funkční, nicméně neodpovídají současným standardům, estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
 
Schodiště 
V tomto objektu se žádné schodiště nenachází.  
 
Povrchy stěn 
Povrchy stěn jsou převážně tvořeny omítkou na vápenné bázi s finální štukovou vrstvou a výmalbou. Povrchy stěn, 
především v zázemí, vykazují zanedbanou údržbu, jsou lokálně mechanicky poškozené, znečištěné a na některých 
místech v zázemí můžeme pozorovat počáteční degradaci finální povrchové úpravy. V místnosti pro zaměstnance se 
začíná objevovat plíseň. Naopak stav povrchových úprav v části pro veřejnost je značně lepší. V místnostech se 
zvýšenými nároky na ´držbu, jako jsou kuchyně, hygienické zázemí či úklidová místnost pak finální povrchovou úpravu 
tvoří keramický obklad, který je již značně zastaralý.  
 
Stropy a podhledy 
Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, mezi kterými je umístěna rohož z minerální vláken. Podhled 
místností je z lignoporových desek připevněných na podbití dřevěných vazníků z prken. Omítka stropu je provedena 
štuková na cementový podhoz s rabicovou sítí. Štukové omítky stropů jsou pak vymalovány bílou barvou. Stropy a 
podhledy nevykazují závažnější poruchy.  
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Podlahy a nášlapné vrstvy 
Podkladní vrstvu pro položení finální nášlapné vrstvy tvoří betonová mazanina. Ve většině místností je jako finální 
nášlapná vrstva zvolena keramická dlažba, která je již značně morálně zastaralá a začíná vykazovat poruchy formou 
popraskání, uvolnění či odpadnutí soklové část. V místnosti pro zaměstnance je pak jako finální nášlapná vrstva zvoleno 
PVC (linoleum), které je již značně zastaralé, prošlapané znečištěné s řadou lokálních poruch. Veškeré nášlapné vrstvy 
jsou již morálně zastaralé a za hranou své životnosti. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Hygienické zázemí jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost je již značně morálně zastaralé, neodpovídá současným 
standardům a estetickým nárokům. Záchodové kabinky na WC pro ženy jsou poddimenzované a svými rozměry 
neodpovídají současným stavebně technickým předpisům a normám. Vzdálenost dveřního křídla od záchodové mísy při 
otevírání dovnitř kabinky má být minimálně 30 cm, což zde není dodrženo.  
 
Technické instalace 
Z hlediska napojení objektu na rozvody technické infrastruktury je objekt připojen k vodovodu, veřejné kanalizaci, 
k silnoproudému i slaboproudému vedení a k plynu. Veškeré přípojky jsou ještě původní, značně zastaralé a je možné 
předpokládat případný vznik poruch, jehož četnost se bude stupňovat.  
 
Větrání objektu – Objekt je větrán především přirozeně okny. V kuchyňském prostoru, který má zvýšené požadavky na 
výměnu vzduchu je navržené vlastní vzduchotechnické zařízení. Odvětrání veřejného sociálního zázemí je provedeno 
z eternitových trubek o průměru 150 mm vyvedených na střechu a opatřených pomocným ventilátorem. Použití 
eternitových trubek poukazuje na možnost výskytu azbestu v použitém stavebním materiálu. 
 

  
Pohled na fasádu objektu A se vstupní částí a reklamním 
poutačem 

Detailní pohled na vstupní část 

 

  
Vstupní prostor s poničeným obkladem schodiště, zajišťující 
přístup k recepci. Na schodišťových stupních je patrné že se 
drží dešťová voda. 

Vstupní prostor s poničeným obkladem schodiště, zajišťující 
přístup k recepci. Na schodišťových stupních je patrné že se 
drží dešťová voda. Chybějící rohož.  
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Fasáda zadní části objektu. Degradace finálního nátěru střešní 
krytiny. Popínavá zeleň na fasádě.  

Fasáda zadní části objektu 

 

  
Fasáda zadní části objektu. Okno zastíněno okrasnou zelení.  Fasáda přední části objektu s okením otvorem. Můžeme 

pozorovat lokální znečištění fasády, vlásečnicovou trhlinu a 
poopínavoiu zeleň na fasádě.  

 

  
Neudržovaná teresa v zadní části za objektem, která se nachází 
na pozemku hl.m.Prahy. 

Neudržovaná teresa v zadní části za objektem, která se nachází 
na pozemku hl.m.Prahy. 
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Obslužná komunikace v zadní části objektu, vykazující lokální 
degradaci pochozí vrstvy formou popraskání. Odtokový žlab je 
špatně vyspádovaný a drží se v něm voda.  

Detail na pochozí vrstvu obslužné komunikace v zadní části 
objektu, vykazující lokální degradace formou popraskání. 
Odtokový žlab je zanesený.  

 

  
Fasáda objektu směrem do ulice Malá skloněná, vykazující 
známky pokročilé degradace finální omítkové vrstvy vlivem 
vzlínající vlhkosti.  

Fasáda objektu směrem do ulice Malá skloněná, vykazující 
známky pokročilé degradace finální omítkové vrstvy vlivem 
vzlínající vlhkosti. 

 

  
Příklad znečištění fasády.  Vyčleněné místo pro odpadky.  
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Vstupní prostor – zádveří Recepce 

 

  
Morálně zastaralá a lokálně popraskaná dlažba Jídelna – interiér 

 

  
Jídelna – interiér Jídelna – interiér 
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Standard hygienického zázemí pro veřejnost (WC ženy) – 
morálně zastaralé  

Standard hygienické zázemí pro veřejnost (WC ženy) – 
morálně zastaralé 

 

  
Standard hygienické zázemí pro veřejnost (WC ženy) – 
morálně zastaralé 

Standard hygienické zázemí pro veřejnost (WC ženy) – 
morálně zastaralé 

 

  
Standard hygienické zázemí pro veřejnost (WC ženy) – 
morálně zastaralé 

Záchodové kabinky s nevhodným otevíráním dovnitř a 
s rozměry menšími, než předepisují stavební normy 
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Zázemí – kuchyně Zázemí – kuchyně 

 

  
Odvětrání  Lokální degradace omítky v okolí osvětlovacího tělesa 

 

  
Vzduchotechnické instalace Úklidová místnost 
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Keramická podlaha s lokálním opotřebením a mechanickým 
poškozením 

Keramická podlaha s lokálně odpadnutým soklem 

 

  
Manipulační chodba – patrná lokální degradace povrchové 
úpravy stěn 

Manipulační chodba – patrná barevná nesourodost finální 
výmalby.  

 

 

 

Manipulační chodba – vlásečnicové trhliny na povrchu stěn 
v okolí okenního parapetu 
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Úklidová místnost Místnost pro mytí nádobí 

 

  
Denní místnost pro zaměstnance s morálně zastaralými dveřmi 
v ocelových zárubních 

Denní místnost pro zaměstnance – s patrným lokální 
opotřebením povrchové úpravy stěn a poničenou nášlapnou 
vrstvou 

 

  
Denní místnost pro zaměstnance – plíseň v rohu místnosti Hygienické zázemí zaměstnanců 
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Hygienické zázemí zaměstnanců Zátoková mapa po netěsnící technických rozvodech  

 

 

 

Počínající degradace povrchové úpravy stěn a její znečištění.  
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7.3 OBJEKT „B“ – U Kloubových domů 515/2 
 
 

 
 
 

Využití objektu: Hotel 
  
Počet podlaží: 3 
  
Zastavěná plocha objektem: 487,20 m2 (504 m2 – dle KN) 
Celkový výška objektu: 13,18 m 
Obestavěný prostor objektu:  5 896,976 m3 
  
1.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha: 380,50 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 11 samostatných jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových 

pokojů různé velikosti s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: recepce, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla, místnost 

pokojské a technická místnost s předávací stanicí 
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2.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 384,3 m2  
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 13 samostatných jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových 

pokojů různé velikosti s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: úklidová místnost, sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, 

místnost pokojské 
  
3.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 393,60 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 13 samostatných jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových 

pokojů různé velikosti s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: úklidová místnost, sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, 

místnost pokojské 
  
Podkroví:  
Vestavba/ využití: Bez vestavby/ bez využití  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Obestavěný prostor:  839,84 m3 

 
Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází na adrese Pod Balkánem 515/2, na pozemku s parcelačním číslem 639. Je umístěn 
v severní části areálu v těsné blízkosti objektu „A“ s recepcí a se stravovacím zázemí. Objekt má severojižní orientaci je 
osazen v mírně svažitém terénu a slouží jako hotel. Vstup do objektu je jeden jediný, a to ze severu, z ulice Pod Balkánem 
(U Kloubových domů). Jedná se o třípodlažní nepodsklepený zděný objekt, který se rozprostírá na obdélníkovém půdorysu 
o rozměrech 42x11,6 m a výškově dosahuje 13,18 m.  Stavba je zastřešena sedlovou střechou s valbou. Objekt byl 
postaven v roce 1936 a v roce 1992 proběhla jeho částečná rekonstrukce, v rámci které byl přestavěn z ubytovny na hotel. 
V současnosti je pronajímán soukromému majiteli (firmě), která zde zajišťuje již zmiňovaný hotelový provoz 
v tříhvězdičkovém standardu. Celkově se jedná o stavbu funkční, relativně udržovanou ve stávajícím stavu. Investice do 
zhodnocování objektu jsou nulové. Interiér ubytovny odpovídá standardu doby, kdy byl rekonstruován. V současnosti je 
tudíž vnitřní vybavení značně opotřebené a morálně zastaralé.  
 
Stávající projektová dokumentace 
Původní projektová dokumentace zcela chybí. Dochovaly se pouze útržky dokumentace rekonstrukce Hotelu Jasmín 
z roku 1991 a 1992, a to konkrétně část ústřední vytápění a zdravotní instalace, jejichž půdorysné řešení víceméně 
odpovídá skutečnosti.  
 
Dispoziční řešení 
Objekt má severojižní orientaci a jeho dispoziční řešení zachovává uspořádání z doby, kdy byl objekt postaven. Vychází 
z konstrukčního systému budovy, který je tvořen čtyřmi podélnými nosnými zdmi, mezi nimiž se nachází tři trakty. 
Prostřední z těchto traktů slouží jako komunikační jádro a v krajních traktech se pak nacházejí obytné jednotky. Uprostřed 
severního krajního traktu je umístěno dvouramenné schodiště, které zajišťuje propojení mezi jednotlivými patry. Všechna 
patra jsou využita jako hotelové pokoje, nicméně první nadzemní podlaží je mírně atypické, na rozdíl od druhého a třetího, 
která jsou typická a identická. V prvním nadzemím podlaží je hlavní vstup se zádveřím, ze kterého se vchází pomocí 
jednoramenné schodiště na společnou chodby, která je vyvýšena oproti nástupní úrovni terénu. V této části je pod 
schodištěm také malý skladovací prostor. Naproti schodišti se v prvním nadzemní podlaží nachází malá recepce, která je 
s největší pravděpodobností nevyužívána. Dále na tomto podlaží nalezneme kromě hotelových pokojů prádelnu, sušárnu, 
úklidovou místnost, sklad prádla, místnost pokojské a v neposlední řadě je zde taky umístěna technická místnost 
s předávací stanicí. Ta je ovšem přístupna z exteriéru a má svůj vlastní samostatný vstup. Druhé a třetí nadzemní podlaží 
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jsou identická. Jedná se o typické podlaží, v rámci něhož jsou navrženy samostatné hotelové pokoje s vlastním 
hygienickým zázemí o velikost jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojů. Na patře se pak ještě nachází sklad 
čistého prádla, sklad použitého prádla, úklidová místnost s výlevkou a místnost pro pokojskou. Celkově se v objektu 
nachází 37 pokojů s vlastním hygienické zázemím.  
 
Statika objektu 
Na fasádě a uvnitř objektu můžeme lokálně pozorovat menší praskliny vlásečnicového charakteru, které jsou běžným 
projevem pro většinu staveních objektů a nemají statické opodstatnění. Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze 
statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické poruchy. 
 
Spodní stavba 
Posuzovanou nemovitostí je třípodlažní nepodsklepený objekt, který je založen na základových pásech. Vzhledem 
k chybějící dokumentaci nemůžeme jednoznačně určit přesnou skladbu spodní stavby a zda je objekt dostatečně izolován 
proti zemní vlhkosti. S největší pravděpodobností došlo k dodatečnému odizolování stavby v průběhu rekonstrukce v roce 
1992. Během naší prohlídky objekt nevykazoval patrné známky po zatékání do objektu, z čehož lze usuzovat že 
hydroizolační vrstva spodní stavby je stále funkční.  
 
Střešní konstrukce, podkroví 
Objekt je zastřešen sedlovou střechu s valbami a s nízkým sklonem. Nosnou funkci zajišťuje dřevěný krov bez vazných 
trámů. Skladba střešního pláště je nezateplená a tvořena pouze pojistnou izolací a střešními pálenými taškami. Na střeše 
je patrné, že je zánovní, v dobrém stavu a že byla nedávno opravená. Některé nosné dřevěné prvky (krokve, pozednice) 
jsou zánovního charakteru. Při prohlídce nebylo zjištěno, že by do objektu zatékalo. Střecha je vybavena hromosvodem a 
dešťová voda je svedena do okapových žlabu, které na některých místech začínají vykazovat lokální známky degradace. 
Na střeše nejsou osazeny zachytávače sněhu. Podkrovní prostor je nezateplený a nevyužívaný. Vzhledem k nízké světlé 
výšce v podkroví se nedomníváme, že by byl vhodný pro půdní vestavbu za účelem rozšíření ubytovacích kapacit.  
 
Fasáda objektu 
Fasáda objektu je původní, nezateplená na bázi omítaného zdiva. Nesplňuje současné tepelně technické standardy 
z čehož pramení vyšší provozní náklady objektu. Soklová část je omítnutá hrubě (pravděpodobně stříkaná omítka), fasáda 
prvního a druhého nadzemního podlaží je omítnuta jemněji stejně tak jako středová část fasády třetího nadzemního 
podlaží nad římsou. Zbylá část fasády třetího nadzemního podlaží je pak oplechována. Zatím její stav můžeme hodnotit 
jako dostatečný, nicméně začíná vykazovat známky lokálních vad a degradací. Vizuálně můžeme pozorovat drobné lokální 
poruchy a mechanická poškození. Jako neproblematičtější se jeví degradace omítkové vrstvy především ve spodní části 
objektu (v soklové části). Tato degradace může být způsobena jednak dožitou nebo chybějící hydroizolací spodní stavby 
ale také špatným napojení objektu na terén, což se jeví jako pravděpodobnější. Špatným vyspádováním chodníku kolem 
objektu, se zde může drží dešťová voda, která následně vzlíná a proniká do zdiva a způsobuje praskání omítkové vrstvy. 
Dalším nedostatkem je neoplechovaná a nevyspádovaná římsa mezi soklovou částí a fasádou nadzemních podlaží, na 
které se drží voda. Klempířské prvky jsou na hraně své životnosti. 
 
Okna a dveře 
Okna jsou původní jednoduchá dřevěná s dvojitým zasklením. V pokojích jsou navržená okna dvoukřídlá v hygienickém 
zázemí jednokřídlá. Vnitřní parapet je tvořen laminátovou deskou z dřevotřísky a vnější parapet je z pozinkovaného plechu 
opatřený nátěrem. Celkově se okna nacházejí ve špatném stavebně – technickém stavu, neodpovídají současným 
tepelně-technickým, akustickým a estetickým požadavkům. Jejich stav je neudržovaný, někde se špatně otevírají, mají 
uvolněnou kličku, neprobíhá jejich pravidelné seřízení, což má za následek četná mechanické poškození okenních 
parapetů, způsobení drhnutím okenního křídla. Na všech oknech můžeme pozorovat známky stárnutí, pokročilou 
degradaci finální povrchové úpravy okenních rámů, prasklou okenní výplň a další jiná opotřebení. 
Vstupní dveře a dveře v zádveří jsou atypické dřevěné členité se skleněnými výplněmi a nesplňují současné tepelně – 
technické požadavky. Vnitřní interiérové dveře jsou také původní a dřevěné. Převážná většina dveří je s plným křídlem 
v ocelové zárubni. Dveře do místností se skladem čistého a použitého prádla, do úklidové místnosti a místnosti pokojské 
jsou částečně prosklené. Celkově je stav dveří morálně zastaralý ale svoji funkci splňují. Dveřní křídla i zárubně jsou na 
některých místech mechanicky opotřebené a finální povrchová úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a 
degradovaná (plná křídla vykazují známky zažloutnutí a degradaci finálního laku).  
Celkový stav oken a dveří odpovídá jejich věku. Jsou sice funkční, nicméně neodpovídají současným standardům, 
estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
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Schodiště 
V objektu se nachází jedno hlavní schodiště, které je dvouramenné a zajišťuje propojení mezi jednotlivými podlažími. 
Konstrukčně je řešeno jako železobetonové s dřevěnými madly po obou stranách schodišťového ramena. Madla jsou 
kotvena přímo do zdi. Finální nášlapnou vrstvou na schodišťových ramenech je lité teraco s keramickým soklem, na 
podestách a mezi podestách je finální nášlapnou vrstvou koberec. Schodiště je plně funkční a jeví známky běžného 
opotřebování, jež jsou adekvátně úměrné jeho stáří. Je na něm patrné že v rámci rekonstrukce objektu z ubytovny na 
hotel bylo opraveno. 
 
Povrchy stěn 
Ve většině místností je povrchy stěn tvořen omítkou na vápenné bázi s finální štukovou vrstvou a výmalbou. Výjimku tvoří 
vstupní prostory (zádveří a schodišťový prostor vedoucí ze zádveří do chodby 1.NP), kde je přes tento povrch nalepený 
do dvou třetin výšky místnosti zátěžový koberec. Další výjimkou jsou hygienická zázemí pokojů a úklidové místnosti, kde 
je jako finální povrchová úprava navržen keramický obklad do určité výšky. Povrch stěn vykazují známky běžného 
opotřebení a mechanického poškození, na několika místech můžeme zpozorovat trhliny vlásečnicového charakteru. 
Keramický obklad v hygienickém zázemí je už zastaralý a na některých místech se začíná uvolňovat.  
 
Stropy a podhledy 
Vzhledem k chybějící dokumentaci nelze jednoznačně určit přesnou skladbu stropní konstrukce, je možné, že se zde 
nachází buď původní dřevěné stopy nebo byly v rámci rekonstrukce nahrazeny hurdiskovými panely. Povrchy stropů 
všech místností jsou tvořeny štukovou vápennou omítkou a následnou bílou výmalbou. V průběhu prohlídky objektů 
v prostorách, které byly navštíveny, nebyly zjištěny žádné zásadní vady, maximálně drobná lokální opotřebení či praskliny 
vlásečnicového charakteru, které jsou běžným projev na všech stavbách.  
 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Nosnou funkci podlahy tvoří betonová deska a roznášecí vrstvou je cementová malta tl. 13 nebo 20 mm, na niž je pak 
položena finální nášlapná vrstva.  Ve vstupní části objektu, v předsíních hotelových pokojů a v hygienickém zázemí je 
finální nášlapnou vrstvou keramická dlažba, která je již značně morálně zastaralá, opotřebovaná a zašlá. V pokojích, na 
chodbách, schodišťových podestách a mezipodestách je finální nášlapnou vrstvou koberec. Na chodbách je koberec 
pravděpodobně pravidelně vyměňován, nicméně v pokojích je znečištění a na řadě míst prošlapaný.  
 
Hygienické zázemí a vnitřní vybavení 
Hygienické zázemí jednotlivých pokojů je již značně zastaralé, za hranou své životnosti a neodpovídá současným 
standardům a estetickým nárokům tříhvězdičkového hotelu. Sanitární prvky jsou na tom dost obdobně. Na řadě míst 
můžeme pozorovat lokální uvolnění keramického obkladu zrezivělé vpusti atd. 
 
Technické instalace 
Z hlediska napojení na rozvody technické infrastruktury je objekt připojen k vodovodu, veřejné kanalizaci, k silnoproudému i 
slaboproudému vedení a k teplovodu. Veškeré přípojky jsou ještě původní a je možné předpokládat případný vznik poruch. Rozvody 
technických instalací v rámci objektu jsou původní s lokálními opravami. Voda je vedena v ocelových trubkách, ležaté potrubí 
kanalizace je z novoduru a svislé potrubí je ještě litinové. Elektrické rozvody jsou provedeny v mědi. Vytápění objektu je ústřední, 
napojeno teplovodem z blokové kotelny do předávací stanice s výměníkem, která je součástí tohoto objektu. V rámci objektu je vedeno 
v ocelovém potrubí k litinovým otopným tělesům. Větrání objektu je řešeno přirozeně pouze hygienická zázemí mají nucené větrání 
pomocí ventilátorů. Technické instalace v tomto objektu jsou relativně udržované a v lepším stavu než technické instalace v objektech, 
kde se nacházejí ubytovny. Nicméně je třeba počítat s náklady na jejich údržbu a v horizontu příštích 10-20 let s jejich dožitím.  
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Vstup do objektu  Vstup do technické místnosti (předávací stanice) 

 

  
Povrchově degradované schůdky před vstupem do technické 
místnosti 

Stav okenních konstrukcí zajišťující přívod vzduchu do kotelny 

 

  
Okenní konstrukce s patrným popraskaným lakem a prasklou 
okenní výplní 

Okenní konstrukce s patrným popraskaným lakem a prasklou 
okenní výplní – detail 
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Okenní konstrukce s patrným popraskaným lakem Stav okenní konstrukce ve 3.NP 

 

  
Detailní pohled na vstupní dveře a prostor před objektem. Vstupní dveře vykazující známky opotřebení 

 

  
Opravený dešťový svod Soklová část fasády 
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Charakteristika degradace nátěru římsy oddělující soklovou 
část fasády od fasády 1.NP. V tomto místě se drží dešťová 
voda, která nemá kam odtékat a římsa není krytá 
oplechováním. V tomto místě může voda dále pronikat do 
konstrukce.  

Neodborně opravené popraskání omítky soklové část 

 

  
Detail oprav praskání omítky v soklové části a další nové 
praskliny.  

Detail oprav praskání omítky v soklové části a další nové 
praskliny. 

 

  
Degradace soklové části omítky Degradace a praskliny 
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Degradace omítkové vrstvy fasády, vykazující stopy 
nedostatečné opravy 

Zarostlé nejbližší okolí objektu, degradovaná opěrná zídka.  

 

  
Nevhodně opravená odpadnutá soklová část, Degradace povrchu římsy 

 

  
Lokální degradace omítkové vrstvy na fasádě.  Lokální degradace korunní římsy, pravděpodobné degradace 

klempířských prvků a následný odstřik vody způsobující tuto 
degradaci 
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Zádveří Pohled do společné chodby 

 
 
 

  
Pohled do společné chodby Pohled na úklidovou místnost a sklad prádla 

 
 

  
Podružný rozvaděč na společné chodbě Znečištěný koberec na mezipodestě 
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Příklad vlásečnicové trhliny na zdivu Příklad vlásečnicové trhliny na zdivu 

 

  
Prvky požární ochrany na společné chodbě – hydrant Platná revize hydrantu  

 

  
Prvky požární ochrany na společné chodbě  Prvky požární ochrany na společné chodbě – nouzové 

osvětlení – nefunkční 
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Schodiště Schodiště 

 

  
Schodiště Schodiště 

 

  
Zapuštěný vstup do hotelových pokojů Příklad vnitřního vybavení pokoje 
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Příklad vnitřního vybavení pokoje Příklad vnitřního vybavení pokoje 

 

  
Lokální mechanické poškození povrchové úpravy zdí Příklad opotřebení nábytku (vnitřního vybavení)  

 
 

  
Lokálně mechanicky poškozené dveřní křídlo Nevhodná/provizorní oprava interiérových dveří 

 
 



Technická Due Diligence posouzení technického stavu 
                                   areálu DP hl.m. Prahy, Skloněná 

 

Revize 01  Strana 65 (celkem 165) 

  
Prošlapané koberce na hotelových pokojích Prošlapané koberce na hotelových pokojích 

 

  
Mechanicky poškozené dřevěné dveřní prahy Mechanicky poškozené dřevěné dveřní prahy 

 

  
Mechanické poškození vnitřního okenního parapetu Mechanické poškození vnitřního okenního parapetu 
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Okno s patrnou degradací finální úpravy Degradace nátěru vnějšího okenního parapetu 

 

  
Degradace okenního nátěru Okenní klička (na některých místech uvolněná) 

 

  
Standard hygienického zázemí – WC Standard hygienického zázemí – sprchový kout 
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Standard hygienického zázemí – pohled do koupelny  Zastaralé sanitární vybavení, otopné těleso 

 

  
Příklad uvolněného keramického obkladu Prostup technických instalací stropem (kanalizace, litina) 

 

  
Standard hygienického zázemí – sprchový kout s korodujícími 
sprchovými vpusťmi 

Standard hygienického zázemí – sprchový kout s korodujícími 
sprchovými vpusťmi,  
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PŮDNÍ PROSTOR (PODKROVÍ) 
 

 

 

Vstupní dveře do podkroví Pohled do podkrovního prostoru 
 

  
Vyměněné krokve Lokálně uvolněná pojistná fólie 

 

  
Prostup technických instalací střešní konstrukcí  Pochozí vrstva na střeše 
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TECHNICKÁ MÍSTNOST (PŘEDÁVACÍ STANICE) 
 

  
Interiér předávací stanice Interiér předávací stanice 

 

  
Rozvody teplovodu Rozvody teplovodu 

 

  
Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody 
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7.4 OBJEKT „C“ – Pod Balkánem 517/6 
 

 
 
 

Využití objektu: Ubytovna 
  
Počet podlaží: 3 
  
Zastavěná plocha objektem: 487,20 m2 (500 m2 – dle KN) 
Celkový výška objektu: 13,18 m 
Obestavěný prostor objektu:  5 896,976 m3 
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1.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha: 381,83 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 2 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím  

1 buňka s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hyb. zázemím 
Ostatní prostory: PK – kuchyňka, úklidová místnost, technická místnost (předávací 

stanice, sklad drogérie, místnost pokojské sklad prádla, WC, sušárna 
a hygienické zázemí 
LK – archiv provozovatele 

2.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 382,72 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hyb. zázemím) 
Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
3.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 386,12 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hyb. zázemím) 
Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
Podkroví:  
Vestavba/ využití: Bez vestavby/ bez využití  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Obestavěný prostor:  839,84 m3 

 
 
Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází na adrese Pod Balkánem 517/6, na pozemku s parcelačním číslem 633. Je umístěn 
v severní části areálu mezi objektem „A“ s recepcí a se stravovacím zázemí a sousedním bytovým domem. Objekt má 
severojižní orientaci, je osazen v mírně svažitém terénu a slouží jako ubytovna. Vstup do objektu je jeden jediný, a to ze 
severu, z ulice U Kloubových domů. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený zděný objekt, který se rozprostírá na 
obdélníkovém půdorysu o rozměrech 42x11,6 m a výškově dosahuje 13,18 m.  Stavba je zastřešena sedlovou střechou 
s valbou. Objekt byl postaven v roce dle technické zprávy kolem roku 1925 jako ubytovna a k tomuto účelu slouží dodnes. 
V roce 1990 proběhla jeho částečná rekonstrukce. V současnosti je pronajímán soukromému majiteli (firmě), která zde 
zajišťuje již zmiňovanou ubytovnu a v části 1.NP má tato společnost svůj vlastní archiv, do kterého nám nebyl umožněn 
přístup. Celkově se jedná o značně zanedbaný objekt bez pravidelné údržby. Správa tohoto objektu probíhá metodou 
reaktivních oprav tzn. postupem porucha – oprava. Tento přístup správy objektu je poměrně nevhodný, neboť v případě 
poruchy dochází k poškození i nejbližšího okolí (povrchové úpravy stěn, stropů, nášlapné vrstvy atd.) a tedy i k 
rozsáhlejším škodám. Stavbu lze hodnotit jako funkční, jejíž prvky s dlouhodobou životností jsou v dobrém stavu, nicméně 
prvky s kratší dobou životnosti jsou naopak ve velice špatném stavu, mnohdy na konci či za hranou své životnosti. Investice 
do zhodnocování objektu jsou nulové. Interiér ubytovny je zastaralý a odpovídá standardu doby, kdy byl rekonstruován. 
V současnosti je vnitřní vybavení značně opotřebené a morálně zastaralé.  
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Stávající projektová dokumentace 
Projektová dokumentace tohoto objektu zcela chybí, je zachovaný pouze půdorys 1.NP, který ještě ne zcela odpovídá 
skutečnému stavu a technická zpráva z roku 1989, která byla zpracována za účelem rekonstrukce objektu.  
 
Dispoziční řešení 
Objekt má severojižní orientaci a jeho dispoziční řešení zachovává uspořádání z doby, kdy byl objekt postaven. Vychází 
z konstrukčního systému budovy, který je tvořen čtyřmi podélnými nosnými zdmi, přičemž ve dvou středových zdech jsou 
umístěna původní komínová tělesa. Mezi nosnými zdmi se nachází tři trakty. Prostřední z těchto traktů slouží jako 
spojovací chodba a v krajních traktech se pak nacházejí pokoje, které jsou orientovány buď na sever, nebo na jih. 
Uprostřed krajního severního traktu je umístěno dvouramenné schodiště, které zajišťuje vertikální propojení mezi 
jednotlivými patry. Všechna patra jsou využita k ubytování, nicméně první nadzemní podlaží je mírně atypické, na rozdíl 
od druhého a třetího, která jsou typická a identická.  
V prvním nadzemím podlaží je hlavní vstup se zádveřím a s malým skladovacím prostorem pod schodištěm. Z tohoto 
prostoru se vchází pomocí jednoramenné schodiště na společnou chodbu, která je vyvýšena oproti nástupní úrovni terénu.  
Tento objekt je v první nadzemím podlaží rozdělen na dvě části a to pravé (západní) křídlo, kde je ubytovací provoz a levé 
(východní) křídlo, oddělené příčkou s dveřmi vedle hlavní schodiště V tomto křídle se nachází archiv stávajícího nájemce, 
do něhož nám nebyl umožněn přístup. Naproti schodišti se v prvním nadzemní podlaží nachází společná kuchyňka, která 
slouží nájemníkům na daném patře. Dále na tomto podlaží nalezneme pokoje (dva samostatné pokoje s vlastním 
hygienickým zázemím a jednu buňku s dvěma samostatnými pokoji a sdíleným hygienickým zázemím přístupným ze 
společné předsíně obou pokojů), úklidovou místnost, místnost pokojské, sklad drogérie a společné WC. V neposlední řadě 
je zde taky umístěna technická místnost s předávací stanicí. Ta je ovšem přístupna vlastním samostatným vstupem 
z exteriéru. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou identická. Jedná se o typická podlaží, v rámci, nichž jsou navrženy 
ubytovací jednotky a to tak, že uprostřed jsou celkem 4 buňky s dvěma samostatnými pokoji a sdíleným hygienickým 
zázemím přístupným ze společné předsíně obou pokojů a v každém rohu objektu je jeden samostatný pokoj s vlastním 
hygienickým zázemí. Pokoje jsou navrženy jako třílůžkové. Naproti schodišti je umístěna společná kuchyňka a na obou 
koncích chodby se nachází malé komůrky, sloužící jako úklidové místnosti, prádelny, sušárny či sklady. Celkově se v tomto 
objektu nachází 28 pokojů z čehož 12 má vlastním hygienické zázemím a 16 pokojů má hygienické zázemí sdílené se 
sousedním pokojem.  
 
Statika objektu 
Na fasádě a uvnitř objektu můžeme lokálně pozorovat menší praskliny vlásečnicového charakteru, které jsou běžným 
projevem pro většinu staveních objektů a nemají statické opodstatnění. Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze 
statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické poruchy. 
 
Spodní stavba 
Posuzovanou nemovitostí je třípodlažní zděný nepodsklepený objekt, který je založen na základových pásech. Vzhledem 
k chybějící dokumentaci nemůžeme jednoznačně určit přesnou skladbu spodní stavby. Dle technické zprávy byla v roce 
1990 provedena částečná rekonstrukce objektu, v rámci které došlo k dodatečnému podbourání všech nosných zdí i 
příček a zatažení vodotěsné izolace. Dále došlo k izolaci celé podlahy v rámci 1.NP. Během naší prohlídky objekt 
nevykazoval patrné známky po zatékání do objektu, z čehož lze usuzovat že hydroizolační vrstva spodní stavby je stále 
funkční.  
 
Střešní konstrukce  
V tomto objektu nám nebyl během prohlídky umožněn přístup do podkroví tohoto objektu, nicméně dle vizuální kontroly z 
exteriéru a slov správce objektů, jsou všechny střechy na objektech B, C, D, E a F téměř identické a vystavěny ve stejném 
standardu a stejné době. Žádná ze zmiňovaných střech nevykazuje zásadnější poruchy. Tudíž můžeme říci, že objekt je 
zastřešen sedlovou střechu s valbami a s nízkým sklonem. Nosnou funkci zajišťuje dřevěný krov bez vazných trámů. 
Skladba střešního pláště je nezateplená a tvořena pouze pojistnou izolací a střešními pálenými taškami. Na střeše je 
patrné, že je zánovní, v dobrém stavu a že byla nedávno opravená. Střecha je vybavena hromosvodem a dešťová voda 
je svedena do okapových žlabu, které na některých místech začínají vykazovat lokální známky degradace. Na střeše 
nejsou osazeny zachytávače sněhu. Podkrovní prostor je nezateplený a nevyužívaný. Vzhledem k nízké světlé výšce 
v podkroví se nedomníváme, že by byl vhodný pro půdní vestavbu za účelem rozšíření ubytovacích kapacit.  
 
Fasáda objektu 
Fasáda objektu je v horším stavu než na předchozím objektu s hotelovým provoze. Je původní, nezateplená na bázi 
omítaného zdiva. Nesplňuje současné tepelně technické standardy z čehož pramení vyšší provozní náklady objektu. 
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Soklová část je omítnutá hrubě (pravděpodobně stříkaná omítka), fasáda prvního a druhého nadzemního podlaží je 
omítnuta jemněji stejně tak jako středová část fasády třetího nadzemního podlaží nad římsou. Zbylá část fasády třetího 
nadzemního podlaží (mansarda) je pak oplechována. Zatím její stav můžeme hodnotit jako dostatečný, nicméně začíná 
vykazovat četné známky lokálních vad a degradací, jejichž stav se bude zhoršovat.  Okem můžeme pozorovat větší či 
menší poruchy a mechanická poškození. Jako neproblematičtější se jeví degradace omítkové vrstvy především ve spodní 
části objektu (v soklové části). Tato degradace je pravděpodobně způsobena špatným napojení objektu na terén, a to 
konkrétně špatným vyspádováním chodníku okolo objektu. Zde se může zadržovat dešťová voda, která následně vzlíná 
a proniká do zdiva a následně způsobuje praskání omítkové vrstvy a na některých místech pokročilou degradaci až na 
obvodové zdivo. Dalším nedostatkem je na několika místech se projevující počáteční praskání omítky a následné 
opadávání.  Jako nevhodné se jeví i neoplechovaná a nevyspádovaná římsa mezi soklovou částí a fasádou nadzemních 
podlaží, na které se drží voda. Klempířské prvky začínají vykazovat drobná lokální poškození.  Mezi drobnější vady patří 
lokální znehodnocení fasády grafity. Do zásadních poruch fasády můžeme zahrnout i degradaci venkovního schodiště 
zajišťující přístup do technické místnosti a jako alarmující je stav konstrukce zajišťujíc přístup k vstupním dveřím do části 
objektu s archivem. Konstrukce už není funkční, v pokročilém stádiu degradace, dřevo je ztrouchnivělé a ocelová 
konstrukce obnažená. V případě užití může dojít ke zranění osob.   
 
Okna a dveře 
Okna jsou původní jednoduchá dřevěná s dvojitým zasklením. V pokojích jsou navržená okna dvoukřídlá v hygienickém 
zázemí jednokřídlá. Vnitřní parapet je tvořen laminátovou deskou z dřevotřísky a vnější parapet je z pozinkovaného plechu 
opatřený nátěrem. Celkově se okna nacházejí ve špatném stavebně – technickém stavu, neodpovídají současným 
tepelně-technickým, akustickým a estetickým požadavkům. Jejich stav je neudržovaný, někde se špatně otevírají, mají 
uvolněnou kličku, neprobíhá jejich pravidelné seřízení, což má za následek četná mechanická poškození okenních 
parapetů, způsobení drhnutím okenního křídla. Na všech oknech můžeme pozorovat známky stárnutí, pokročilou 
degradaci finální povrchové úpravy okenních rámů, prasklou okenní výplň a další jiná opotřebení. Vstupní dveře jsou 
atypické dřevěné členité se skleněnými výplněmi a nesplňují současné tepelně – technické požadavky. Vykazují známky 
mechanického poškození především ve spodní třetině dveří. Některé skleněné výplně chybí, tudíž došlo k provizorní 
opravě formou zakrytí deskou, která zde už zůstala na stálo. Vnitřní interiérové dveře jsou také původní a dřevěné, často 
s materiálově nesourodou povrchovou úpravou. Převážná většina dveří je s plným křídlem v ocelové zárubni. Dveře do 
místností se skladem čistého a použitého prádla, do úklidové místnosti a místnosti pokojské jsou částečně prosklené. 
Celkově je stav dveří morálně zastaralý ale svoji funkci splňují. Dveřní křídla i zárubně jsou na některých místech 
mechanicky opotřebené a finální povrchová úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a degradovaná (plná křídla 
vykazují známky zažloutnutí a degradaci finálního laku).  
Celkový stav oken a dveří je špatný, za hranou své životnosti.  Jsou sice funkční, nicméně neodpovídají současným 
standardům, estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
 
Schodiště 
V objektu je pouze jedno hlavní schodiště, které zajišťuje vertikální propojení mezi jednotlivými podlažími a také přístup 
ze vstupního prostoru na chodbu prvního nadzemního podlaží. Konstrukčně se jedná o dvouramenné železobetonové 
schodiště s pouze jedním dřevěnými madlem na jedné straně schodišťového ramena. Vzhledem k šířce schodiště 1500 
mm by zde měly být umístěna madla dvě, tedy na každé straně schodišťového ramene jedno. Na některých místech 
dokonce madlo chybí (viz. fotodokumentace). Madla jsou kotvena přímo do zdi. Finální nášlapnou vrstvou na 
schodišťových ramenech je lité teraco bez soklu a vykazující lokální mechanické poškození. Na podestách a 
mezipodestách je finální nášlapnou linoleum, které je již za hranou své životnosti. Schodiště je plně funkční a jeví známky 
vysokého opotřebování. Je zjevné že neprobíhá jeho pravidelná údržba, kdy by bylo doplněné chybějící madlo a 
pravidelně obnovováno označení nástupních a výstupních schodišťových stupňů.  
 
Povrchy stěn 
Ve většině místností je povrchy stěn tvořen omítkou na vápenné bázi s finální štukovou vrstvou a výmalbou. Na společných 
chodbách, mezipodestách a v zádveří jsou ještě stěny do výšky 1,5 m od finální podlahy opatřeny linkrustou. Ve 
společných kuchyňkách a v hygienickém zázemí je v nejvíce namáhaných místech navržen keramický obklad do určité 
výšky. Povrch stěn vykazují známky běžného opotřebení a mechanického poškození, na několika místech můžeme 
zpozorovat trhliny vlásečnicového charakteru. Výmalba je již značně zastaralá. Keramický obklad je morálně zastaralý, 
často je v jedné místnosti požito více druhů obklad (barevná odlišnost). Na některých místech se začíná obklad začíná 
uvolňovat. Povrchy stěn vykazují zanedbanou údržbu, jsou lokálně mechanicky poškozené a znečištěné. V objektu se 
vyskytují místa, na kterých je patné, že povrchová úprava stěn byla opravena. Nejpravděpodobnější příčinou mohl být vtok 
způsobený porucho technické instalace. 
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Stropy a podhledy 
Vzhledem k chybějící dokumentaci nelze jednoznačně určit přesnou skladbu stropní konstrukce, nicméně z technické 
zpráva vyplývá že v rámci rekonstrukce v roce 1990 byly původní dřevěné stopy nahrazeny hurdiskovými panely. Povrchy 
stropů všech místností jsou tvořeny štukovou vápennou omítkou a následnou výmalbou. Výjimkou je společná chodba 
v prvním nadzemím podlaží, ve které je navržen zavěšený plný rastrový podhled. Na stropech můžeme pozorovat časté 
praskliny vlásečnicového charakteru, které jsou běžným projev na všech stavbách, dále pak lokální odlupování finální 
povrchové úprav stropů v pokojích a lokální zátoky v rámci hygienického zázemí v místě prostupů technických instalací, 
jejichž aktivitu nebylo možné v rámci prohlídky posoudit. Výmalba stropů je již značně zastaralá. Podhled na chodbě 
v prvním nadzemním podlaží opotřebený a morálně zastaralý (s lokálně chybějícím panelem). 
 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Nosnou funkci podlahy tvoří betonová deska a roznášecí vrstvou je cementová malta tl. 13 nebo 20 mm, na niž je pak 
položena finální nášlapná vrstva.  Ve vstupní části objektu, na chodbách, mezipodestách, v kuchyni, v předsíních pokojů 
a v samotných pokojích je jako finální nášlapná vrstva zvolenou linoleum, které je již přestárlé a vykazuje časté 
mechanické poškození a znečištění. V hygienickém zázemí je finální nášlapnou vrstvou keramická dlažba, která je již 
značně morálně zastaralá, opotřebovaná a zašlá. Veškeré nášlapné vrstvy jsou již morálně zastaralé a za hranou své 
životnosti.  
 
Sociální a hygienické zázemí 
Společné hygienické zázemí na chodbě v 1.NP a hygienické zázemí jednotlivých pokojů a pokojových buněk, je již značně 
zastaralé, za hranou své životnosti a neodpovídá současným standardům a estetickým nárokům. Sanitární prvky jsou 
značně opotřebované, na řadě míst můžeme pozorovat opadávání keramického obkladu a chybějící revizní dvířka. Výše 
uvedené platí i pro společné kuchyňky umístěné na patře.   
 
Technické instalace  
Z hlediska napojení na rozvody technické infrastruktury je objekt připojen k vodovodu, veřejné kanalizaci, k silnoproudému 
i slaboproudému vedení a k teplovodu. Veškeré přípojky jsou ještě původní, značně zastaralé a je možné předpokládat 
případný vznik poruch. Rozvody technických instalací v rámci objektu jsou původní s lokálními opravami. Voda je vedena 
v ocelových trubkách, ležaté potrubí kanalizace je z novoduru a svislé potrubí je ještě litinové. Elektrické rozvody jsou 
ještě hliníkové a při vysokém zatížení dochází k přetížení obvodu. Vytápění objektu je ústřední, napojeno teplovodem 
z blokové kotelny do předávací stanice s výměníkem, která je součástí tohoto objektu. V rámci objektu je vedeno 
v ocelovém potrubí k litinovým otopným tělesům. Větrání objektu je řešeno přirozeně pouze hygienická zázemí mají 
nucené větrání pomocí ventilátorů. Podle dostupné technické zprávy (viz. násled. foto) je odvětrání kanalizace je řešeno 
asbestocementovým potrubím nad střechu, kde je ukončeno větracími hlavicemi. Asbest je dnes označen za nebezpečný 
karcinogenní materiál a bude třeba potvrdit jeho přítomnost v potrubí pomocí asbestového průzkumu, který zajišťují 
odborné firmy a následně postupovat v souladu s jejich pokyny. Veškeré technické instalace v objektu jsou na konci svého 
životního cyklu. V objektu jsou patrné stopy po haváriích rozvodů a v budoucnosti lze předpokládat zvyšující se četnost 
těchto poruch.  
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Celkový pohled na severní fasádu Celkový pohled na jižní fasádu 

 

  
Nároží objektu Pohled na východní křídlo jižní fasády 

 
 

  
Vstupní dveře do objektu, vykazující rozsáhlé mechanické 
poškození, opotřebování a chybějící výplně zasklení 

Detailní pohled na mechanické poškození vstupních dveří 
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Vstup do technické místnosti a degradace soklové části Rozsáhlá degradace venkovní schodiště zajišťující přístup do 

technické místnosti 
 

  
Detailní pohled na degradaci venkovního schodiště Detailní pohled na degradaci soklové části fasády objektu, 

chybějící odvlhčení objektu v místě napojení objektu na terén 
(chybí vyspádování terénu směrem od objektu, okapový 
chodník atd.) 

 

  
Napojení objektu na terén, pažící stěna, nejbližší okolí je 
neudržované a zarostlé náletovou zelení 

Napojení objektu na terén, pažící stěna, nejbližší okolí je 
neudržované a zarostlé náletovou zelení 
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Napojení objektu na terén, pažící stěna, okapový chodník 
vykazuje četné praskliny a není dodržené vyspádování 
směrem od objektu 

Degradace povrchu pažící stěny u objektu 

 

  
Vstup do archivu (východní křídlo objektu v 1.NP) Skladovací prostory pod schodištěm 

 

  
Materiálová nesourodost nášlapných vrstev u vstupu Skladovací prostory pod schodištěm 
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Pokročilá degradace povrchové úpravy venkovního soklu, 
odhalení obvodového zdiva 

Pokročilá degradace povrchové úpravy venkovního soklu, 
odhalení obvodového zdiva – detail 

 

  
Degradace povrchové úpravy venkovního soklu Degradace povrchové úpravy venkovního soklu 

 

  
Degradace části venkovní omítky až na zdivo Praskliny a následné opadané části venkovní omítky 
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Praskliny a následné opadané části venkovní omítky Praskliny a následné opadané části venkovní omítky nad 

římsou 
 

  
Fasáda pokreslená grafity Fasáda pokreslená grafity, degradace soklové části obkladu 

včetně praskliny u napojení objektu k terénu 
 

 

 
 

Okna pokreslená grafity s patrnou degradací povrchové úpravy 
okenního rámu a venkovního parapetu 

Okna pokreslená grafity s patrnou degradací povrchové úpravy 
okenního rámu 
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Okno nad vstupem s patrnou degradací povrchové úpravy 
okenního rámu 

Okno nad vstupem s patrnou degradací povrchové úpravy 
okenního rámu 

 

  
Okno ve třetím nadzemní podlaží s prasklou okenní výplní a 
degradovaným finálním lakem okenního rámu 

Zamřížované okno v prvním nadzemním podlaží s patrnou 
degradací finálního laku okenních rámů 

 
 

  
Koroze na plechový dvířkách, degradace soklové části a 
zbytky ocelové konstrukce zajišťující přístup k vstupním dveřím 
do archivu (hrozí zranění kolemjdoucích) 

Mechanická deformace klempířských prvků (dešťový svod) a 
prasklina na venkovní omítce v blízkosti tohoto poškození 
(odstřikující voda) 
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Materiálová nesourodost nášlapných vrstev u vstupu Skladovací prostory pod schodištěm 

 

  
Pohled ke vstupu a na zádveří s patrnou nevhodně opravenou 
povrchovou úpravou stěn 

Opotřebené dřevěné zárubně a chybějící dveřní křídlo 

 
 

  
Schodiště ze zádveří do 1.NP, vykazující známky opotřebení, 
nevhodně opravenou povrchovou úpravou stěn, chybějící 
madlo  

Detailní pohled na chybějící madlo u schodiště 
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Pohled do společné chodby s rastrovým podhledem (1.NP) Pohled do společné chodby (2.NP) 

 

  
Pohled do společné chodby (3.NP) Vedení technických instalací, v okolí jsou patrné stropy po 

opravách povrchů stěn (pravděpodobně narušení při havárii 
tech. rozvodů) 

 

  
Počáteční degradace povrchové úprav stěn (praskání), 
linoleum za hranou své životnosti  

Vlásečnicové trhliny na povrchové úpravě stropů 
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Schodiště vykazující známky opotřebení, ochození 
zvýrazňovací barvy k označení nástupního a výstupního 
stupně, chybějící madlo na druhé straně schodišťového 
ramene 

Schodiště vykazující známky opotřebení, ochození 
zvýrazňovací barvy k označení nástupního a výstupního 
stupně, chybějící madlo na druhé straně schodišťového 
ramene 

 

  
Schodiště vykazující známky opotřebení, ochození 
zvýrazňovací barvy k označení nástupního a výstupního 
stupně, chybějící madlo na druhé straně schodišťového 
ramene 

Schodiště – výstupní stupeň schodišťového ramene 
s ochozenou zvýrazňovací barvou a nevhodně provedeným 
nepojením na nášlapnou vrstvu schodišťové mezipodesty 

 

  
Okno na mezipodestě – morálně zastaralé s popraskaným 
ochranným lakem 

Okenní parapet na mezipodestě – degradace povrchových 
úprav 
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Standard společných prostor – kuchyňka Standard společných prostor – kuchyňka 

 

  
Standard společných prostor – kuchyňka 
Prošlapaná a lokálně poničená nášlapná vrstva 

Standard společných prostor – kuchyňka 
Prošlapaná a lokálně poničená nášlapná vrstva v kuchyňce 

 

  
Standard společných prostor – kuchyňka 
Opotřebení oken a prasklá zasklívací výplň 

Pohled do úklidové místnosti s výlevkou 
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Standard ubytovací jednotky – předsíň Standard ubytovací jednotky – předsíň a pohled do pokoje 

 

  
Standard ubytovací jednotky – rozvody technických instalací 
vedené pod stropem, patrné mechanické poškození vnitřních 
interiérových dveří 

Standard ubytovací jednotky – znečištění a opotřebení 
povrchových úprav stěn  

 

  
Standard ubytovací jednotky – pohled do pokoje Standard ubytovací jednotky – pohled do pokoje 
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Standard ubytovací jednotky – pohled do pokoje Standard ubytovací jednotky – otopné litinové těleso vykazující 

známky počáteční koroze s chybějícím termostatickou hlavicí 
 
 

  
Standard ubytovací jednotky – mechanické poničení vnitřního 
okenního parapetu a bobtnání způsobené kontaktem s vodou  

Standard ubytovací jednotky – počáteční degradace 
venkovního okenního parapetu, degradace okenního rámu 
včetně jeho povrchové úpravy 

 
 

  
Standard ubytovací jednotky – degradace povrchové úpravy 
okenního rámu  

Standard ubytovací jednotky – pohled na okenní kličku 
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Standard pokoje – degradace povrchové úpravy stropů Standard pokoje – degradace povrchové úpravy stropů 

 

  
Standard hygienického zázemí pokojů – umývárna s oknem a 
s přiznaným vedením technických instalací 

Standard hygienického zázemí pokojů – vstup na WC, 
materiálová nesourodost obkladů 

 

  
Standard hygienického zázemí pokojů – WC a jeho napojení 
ke kanalizaci 

Standard hygienického zázemí pokojů – sprchový kout do 
kterého je vyveden odpad z pračky 
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Standard hygienického zázemí pokojů – WC, patrné zátkové 
mapy na stěnách způsobené pravděpodobně poruchami tech. 
instalací, zanesené odvětrání  

Standard hygienického zázemí pokojů – WC, patrná 
degradace finální povrchové úpravy stropů, vlásečnicové 
praskliny 

 

  
Stav rozvodů technických instalací – popraskaný lak  Stav technických instalací –koroze kanalizačního vedení, 

zanesené odvětrání 
 

  
Odhalený podhled na chodbě  Detail rozvodů technických instalací 
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Rozvody technických instalací – přiznané vedení na chodbě a 
stopy po zátokových mapách způsobené pravděpodobně 
havárií těchto rozvodů  

Rozvody technických instalací v úklidové místnosti 

 

  
Rozvody technických instalací, částečné zasekání do zdi a 
znečištění okolní omítky způsobené pravděpodobně havárií 
těchto rozvodů 

Rozvody technických instalací 

 

  
Litinové otopné těleso na chodbě  Litinové otopné těleso na pokoji 
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Hlavní rozvaděč v zádveří za vstupními dveřmi Podružný rozvaděč na hlavní chodbě – bez zajištění, volně 
otevřený 

 
 

  
Podružný rozvaděč na hlavní chodbě – bez zajištění, volně 
otevřený 

Prvky požární ochrany – označení směru úniku, únikový plán 

 

  
Prvky požární ochrany – hydranty bez kličky Prvky požární ochrany – hydranty bez kličky 
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7.5 OBJEKT „D“ – Pod Balkánem 518/6 
 

 
 

Využití objektu: Hotel  
  
Počet podlaží: 3 + obytné podkroví 
  
Zastavěná plocha objektem: 487,20 m2 (504 m2 – dle KN) 
Celkový výška objektu: 13,18 m 
Obestavěný prostor objektu:  5 896,976 m3 
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1.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha: 383,05 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 11 samostatných pokojů s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: recepce, úklidová místnost, sklad, prádelna a sušárna, sklad prádla, 

místnost pokojské a technická místnost s předávací stanicí 
  
2.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 370,70 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 12 samostatných pokojů s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: úklidová místnost, místnost pokojské, sklad prádla 
  
3.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 370,70 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 12 samostatných pokojů s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: úklidová místnost, místnost pokojské, sklad prádla 
  
Podkroví:  
Vestavba/ využití: Částečná vestavba/ hotelové pokoje  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 91,8 m2 
Obestavěný prostor:  839,84 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 
Ostatní prostory: půda 

 
 
Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází na adrese Pod Balkánem 518/6, na pozemku s parcelačním číslem 634. Je umístěn 
ve východní části areálu mezi objektem „C“ a „E“. Objekt má severojižní orientaci a je osazen v mírně svažitém terénu. 
Slouží jako hotel. Vstupy do objektu jsou dva, první, hlavní, ze severu, navazující na ulici U Kloubových domů a druhý je 
boční, pro prádelnu, z ulice Pod Balkánem. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený zděný objekt s půdní vestavbou, který 
se rozprostírá na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 42x11,6 m a výškově dosahuje 13,18 m.  Stavba je zastřešena 
sedlovou střechou s valbou, ve které je vestavba. Objekt byl postaven v roce 1925 a v roce 1992 proběhla jeho částečná 
rekonstrukce, v rámci které byl přestavěn z ubytovny na hotel. V současnosti je pronajímán soukromému majiteli (firmě), 
která zde zajišťuje již zmiňovaný hotelový provoz v tříhvězdičkovém standardu. Celkově se jedná o stavbu funkční, 
relativně udržovanou ve stávajícím stavu. Investice do zhodnocování objektu jsou nulové. Interiér ubytovny odpovídá 
standardu doby, kdy byl rekonstruován. V současnosti je tudíž vnitřní vybavení značně opotřebené a morálně zastaralé. 
Nicméně celkový stav objektu je lepší, než stav objektů „C“, „E“ a „F“.  
 
Stávající projektová dokumentace 
Původní projektová dokumentace zcela chybí. Dochovaly se pouze útržky dokumentace rekonstrukce Hotelu Jasmín 
z roku 1991 a 1992, a to konkrétně část stavební, zpráva protipožárního zabezpečení stavby, statický výpočet, 
zdravotechnické instalace, kanalizační a vodovodní přípojka, měření a regulace, elektroinstalace, slaboproudé instalace. 
Půdorysné řešení víceméně odpovídá skutečnosti.  
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Dispoziční řešení 
Objekt má severojižní orientaci a jeho dispoziční řešení je obdobné jako u objektu „B“ s tou výjimkou, že objekt “D“ má 
půdní vestavbu.  Všechna patra jsou využita jako hotelové pokoje, nicméně první nadzemní podlaží je mírně atypické, na 
rozdíl od druhého a třetího nadzemního podlaží, která jsou typická a identická. Dalším patrem je pak podkroví, kde se 
nachází zmiňovaná vestavba. V prvním nadzemím podlaží je hlavní vstup se zádveřím, ze kterého se vchází pomocí 
jednoramenné schodiště na společnou chodby, která je vyvýšena oproti nástupní úrovni terénu. V této části je pod 
schodištěm také malý skladovací prostor. Naproti schodišti se v prvním nadzemní podlaží nachází malá recepce, která je 
s největší pravděpodobností nevyužívána. Dále na tomto podlaží nalezneme kromě hotelových pokojů úklidovou místnost, 
prádelnu a sušárnu, sklad prádla, místnost pokojské a v neposlední řadě je zde taky umístěna technická místnost 
s předávací stanicí. Ta je ovšem přístupna z exteriéru a má svůj vlastní samostatný vstup. Druhé a třetí nadzemní podlaží 
jsou identická. Jedná se o typické podlaží, v rámci něhož jsou navrženy samostatné hotelové pokoje s vlastním 
hygienickým zázemí. Na patře se pak ještě nachází úklidová místnost s výlevkou, místnost pro pokojskou a sklad prádla. 
V podkroví je pak ještě navržena vestavba, v rámci které jsou zde umístěny 4 pokoje s vlastním hygienickým zázemím. 
Tyto pokoje jsou značně stísněné a neodpovídají současným normovým požadavkům, proto ani u dalších objektů 
nedoporučujeme přistupovat k rekonstrukci. Celkově se v objektu nachází 39 pokojů s vlastním hygienické zázemím.  
 
Statika objektu 
Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické 
poruchy. 
 
Spodní stavba 
Posuzovanou nemovitostí je třípodlažní nepodsklepený objekt, který je založen na základových pásech. Vzhledem 
k chybějící dokumentaci nemůžeme jednoznačně určit přesnou skladbu spodní stavby a zda je objekt dostatečně izolován 
proti zemní vlhkosti. S největší pravděpodobností došlo k dodatečnému odizolování stavby v průběhu rekonstrukce v roce 
1992. Během naší prohlídky objekt nevykazoval patrné známky po zatékání do objektu, z čehož lze usuzovat že 
hydroizolační vrstva spodní stavby je stále funkční.  
 
Střešní konstrukce, podkroví 
Objekt je zastřešen stejně jako ostatní objekty sedlovou střechu s valbami a s nízkým sklonem. Nosnou funkci zajišťuje 
dřevěný krov bez vazných trámů. Část podkroví je využita pro půdní vestavbu se čtyřmi obytnými jednotkami a část 
podkroví je nevyužita. Skladba střešního pláště v nevyužité části je bez zateplení a je tvořena pouze pojistnou izolací a 
střešními pálenými taškami. Naopak ta část, kde je půdní vestavba, je zateplená a jsou zde dodatečně osazeny střešní 
okna. Na střeše je patrné, že je zánovní, v dobrém stavu a že byla nedávno opravená. Některé nosné dřevěné prvky 
(krokve, pozednice) jsou zánovního charakteru. Při prohlídce nebylo zjištěno, že by do objektu zatékalo. Střecha je 
vybavena hromosvodem a dešťová voda je svedena do okapových žlabu, které na některých místech začínají vykazovat 
lokální známky degradace. Na střeše nejsou osazeny zachytávače sněhu. Podkrovní prostor s půdní vestavbou je značně 
stísnění a komfort, zde navržených obytných jednotek, neodpovídá současným stavebně technickým požadavkům a 
standardům. Jednou z příčin je nízká světlá výška v podkroví. Vzhledem ke zmíněným nedostatkům, se domníváme, že 
není vhodné v dalších objektech navrhovat půdní vestavbu za účelem rozšíření ubytovacích kapacit.  
 
Fasáda objektu 
Fasáda objektu je identická jako u ostatních objektů – původní, nezateplená na bázi omítaného zdiva. Nesplňuje současné 
tepelně technické standardy z čehož pramení vyšší provozní náklady objektu. Její stav můžeme ale zhodnotit jako dobrý, 
neboť nevykazuje žádné zásadní vada a degradace. Jako nejzásadnější se jeví počáteční degradace omítkové vrstvy 
především ve spodní části objektu (v soklové části) a degradovaná nášlapná vrstva venkovního schodiště, zajišťující 
přístup do technické místnosti, kterému ještě chybí zábradlí.  
 
Okna a dveře 
Okna i dveře jsou původní. Konstrukčně a materiálově stejné jako v objektu „B“. Celkový stav oken a dveří je špatný, jsou 
za hranou své životnosti. Jsou sice funkční, nicméně neodpovídají současným standardům (tepelně-technickým a 
akustickým požadavkům), estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
Okna jsou neudržovaná, někde se špatně otevírají, mají uvolněné kličky, neprobíhá jejich pravidelné seřízení, což má za 
následek četná mechanická poškození okenních parapetů, způsobení drhnutím okenního křídla. Na všech oknech 
můžeme pozorovat známky stárnutí, pokročilou degradaci finální povrchové úpravy okenních rámů, prasklé okenní výplně 
a další jiná opotřebení. Dveřní křídla i zárubně jsou na některých místech mechanicky opotřebené a finální povrchová 
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úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a degradovaná (plná křídla vykazují známky zažloutnutí a degradaci 
finálního laku).  
 
Schodiště 
V objektu se nachází jedno hlavní schodiště, které je identické jako v objektu „B“. Schodiště je plně funkční a jeví známky 
běžného opotřebování, jež jsou adekvátně úměrné jeho stáří. Je na něm patrné, že v rámci rekonstrukce objektu 
z ubytovny na hotel bylo opraveno. Nachází se ve výrazně lepší stavebně technickým stavu než schodiště v objektech 
„C“, „E“ a „F“.  
 
Povrchy stěn 
Povrchové úpravy stěn jsou řešeny stejně jako v objektu „B“ a vykazují identické vady. Povrch stěn vykazují známky 
běžného opotřebení a mechanického poškození, na několika místech můžeme zpozorovat trhliny vlásečnicového 
charakteru. Keramický obklad v hygienickém zázemí je už zastaralý a na některých místech se začíná uvolňovat.  
 
Stropy a podhledy 
Pro stropy a podhledy objektu „D“ platí to jisté, jako pro objekt „B“. V rámci rekonstrukce byly dřevěné stopy nahrazeny 
hurdiskovými panely. Povrchy stropů všech místností jsou tvořeny štukovou vápennou omítkou a následnou bílou 
výmalbou. V průběhu prohlídky objektů v prostorách, které byly navštíveny, nebyly zjištěny žádné zásadní vady, 
maximálně drobná lokální opotřebení či praskliny vlásečnicového charakteru, které jsou běžným projev na všech stavbách.  
 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Konstrukčně a materiálově jsou nášlapné vrstvy řešeny jako v objektu „B“. Ve vstupní části objektu, v předsíních 
hotelových pokojů a v hygienickém zázemí je finální nášlapnou vrstvou keramická dlažba, která je již značně morálně 
zastaralá, opotřebovaná a zašlá. V pokojích, na chodbách, schodišťových podestách a mezipodestách je finální nášlapnou 
vrstvou koberec. Na chodbách je koberec pravděpodobně pravidelně vyměňován, nicméně v pokojích je znečištění a na 
řadě míst prošlapaný.  
 
Hygienické zázemí a vnitřní vybavení 
Hygienické zázemí jednotlivých pokojů je již značně zastaralé, za hranou své životnosti a neodpovídá současným 
standardům a estetickým nárokům tříhvězdičkového hotelu. Sanitární prvky jsou na tom dost obdobně. Na řadě míst 
můžeme pozorovat lokální uvolnění keramického obkladu zrezivělé vpusti atd. 
 
Technické instalace 
Z hlediska napojení a vedení technických instalací, je objekt „D“ řešen stejně jako objekt „B“. Je napojen k vodovodu, 
veřejné kanalizaci, k silnoproudému i slaboproudému vedení a k teplovodu. Veškeré přípojky jsou ještě původní a je 
možné předpokládat případný vznik poruch. Rozvody technických instalací v rámci objektu jsou původní s lokálními 
opravami. Voda je vedena v ocelových trubkách, ležaté potrubí kanalizace je z novoduru a svislé potrubí je ještě litinové. 
Elektrické rozvody jsou provedeny v mědi. Vytápění objektu je ústřední, napojeno teplovodem z blokové kotelny do 
předávací stanice s výměníkem, která je součástí tohoto objektu. V rámci objektu je vedeno v ocelovém potrubí k litinovým 
otopným tělesům. Větrání objektu je řešeno přirozeně pouze hygienická zázemí mají nucené větrání pomocí ventilátorů. 
Technické instalace v tomto objektu jsou relativně udržované a v lepším stavu než technické instalace v objektech, kde 
se nacházejí ubytovny. Nicméně je třeba počítat s náklady na jejich údržbu a v horizontu příštích 10-20 let s jejich dožitím.  

  
Celkový pohled na jižní (zadní) fasádu objektu Celkový pohled na jižní (zadní) fasádu objektu 
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Celkový pohled na severní (přední) fasádu objektu Celkový pohled na severní (přední) fasádu objektu 

 

  
Celkový pohled na západní (boční) fasádu objektu Celkový pohled na východní (boční) fasádu objektu 

 

  
Pohled na vstup do objektu Pohled na vstup do objektu s patrnou degradací dřevěných 

vstupních dveří ve spodní třetině 
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Fasáda lokálně pokreslená (znehodnocená) grafity Fasáda lokálně pokreslená (znehodnocená) grafity a lokální 

mechanické poškození fasády 
 

  
Degradace soklové části Menší mechanické poškození oplechování římsy 

 
 

  
Napojení dešťového svodu do společné jednotné kanalizace Napojení dešťového svodu do společné jednotné kanalizace, 

patrné lokální opravy 
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Napojení dešťového svodu do společné jednotné kanalizace, 
v zadní části objektu 

Fasáda 

 

  
Okapový chodník kolem objektu Okapový chodník kolem objektu, značně popraskaný 

  
Venkovní schodiště zajišťující přístup do technické místnosti a 
do objektu (prádelny) – chybějící zábradlí 

Venkovní schodiště zajišťující přístup do technické místnosti a 
do objektu (prádelny) vykazující známky degradace nášlapné 
vrstvy (popraskání dlažby) 
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Okenní výplně nad vstupem Okenní výplně hygienického zázemí, patrná degradace 

povrchové úpravy okenních rámů a počínající degradace 
nátěru parapetů 

 

  
Okenní výplně hygienického zázemí, patrná degradace 
povrchové úpravy okenních rámů a počínající degradace 
nátěru parapetů 

Okenní výplně hygienického zázemí, patrná degradace 
povrchové úpravy okenních rámů a počínající degradace 
nátěru parapetů 
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Vstup do objektu Chybějící výplň vstupních dveří  

 

 

 

Zádveří s hlavním rozvaděčem a prvky požární ochrany  
 

  
Schodiště vedoucí ze zádveří do chodby 1.NP Zádveří – morálně zastaralá dlažby, nevhodná úprava povrchu 

stěn, chybějící soklová část a znečištění koberce v tomto místě 
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Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

 

  
Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

 

  
Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé a opotřebené 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 
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Pohled z hotelového pokoje do chodby Pohled do hotelového pokoje 

 

  
Typický příklad nášlapné vrstvy v předsíni a v hygienickém 
zázemí – morálně zastaralá, místy uvolněná, odpadávající sokl 

Typický příklad nášlapné vrstvy v předsíni a v hygienickém 
zázemí – morálně zastaralá, místy uvolněná, odpadávající sokl 

 

  
Standart interiérových dveří v hotelové části s patrnou opravou Příklad znečištění nášlapných vrstev (koberců) v hotelových 

pokojí 
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Okno s patrnou degradací finální úpravy a degradace 
ochranného nátěru venkovního parapetu 

Okno s patrnou degradací finální povrchové úpravy 

 

  
Vnitřní parapet okenního otvoru s degradovanou povrchovou 
úpravou 

Klika okenního otvoru  

 

  
Standart okenního otvoru – značně zastaralé, neodpovídá 
současný standardům a požadavkům 

Standart okenního otvoru – lokální degradace (opotřebení) 
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Litinová otopná tělesa Litinová otopná tělesa 

 

  
Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

 

  
Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 
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Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

Standard vybavení hotelového pokoje – značně morálně 
zastaralé 

 

  
Chodba podkrovního prostoru, značně stísněná  Vstup do předsíně podkrovního pokoje – morálně zastaralá 

dlažba, opotřebované prahy 
 

  
Podružný rozvaděč v podkroví Prvky požární bezpečnosti (nouzové osvětlení) v podkroví 
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Standard vybavení podkrovního hotelového pokoje – značně 
morálně zastaralé 

Standard vybavení podkrovního hotelového pokoje – značně 
morálně zastaralé 

 

  
Hygienické zázemí podkrovního hotelového pokoje – značně 
stísněný prostor se přežitým sanitární vybavení a morálně 
zastaralými obklady 

Hygienické zázemí podkrovního hotelového pokoje – značně 
stísněný prostor se přežitým sanitární vybavení a morálně 
zastaralými obklady 

 

  
Hygienické zázemí podkrovního hotelového pokoje – značně 
stísněný prostor sprchového kout, který neodpovídá normovým 
požadavkům s materiálově nesourodým keramickým obkladem 

Hygienické zázemí podkrovního hotelového pokoje – značně 
stísněný prostor sprchového koutu, který neodpovídá 
normovým požadavkům s materiálově nesourodým 
keramickým obkladem, přežitou plastovou vpustí 
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7.6 OBJEKT „E“ – Pod Balkánem 518/6 
 

 
 
 

Využití objektu: Ubytovna 
  
Počet podlaží: 3 
  
Zastavěná plocha objektem: 487,20 m2 
Celkový výška objektu: 13,18 m 
Obestavěný prostor objektu:  5 896,976 m3 
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1.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha: 383‚49 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

2 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: kuchyňka, společenská místnost, kancelář, skladovací prostory, šatna 
pro ženy s vlastním hygienickým zázemí, hygienické zázemí pro 
muže, úklidová místnost, prádelna, sušárna a technická místnost 
(předávací stanice) 

  
2.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 385,08 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
3.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha  
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
Podkroví:  
Vestavba/ využití: Bez vestavby/ bez využití  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Obestavěný prostor:  839,84 m3 

 
Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází v jihovýchodní části areálu mezi objektem „G“ (kotelna) a „F“ (ubytovna), na adrese Pod 
Balkánem 518/6, na pozemku s parcelačním číslem 635. Objekt má severojižní orientaci, je osazen v mírně svažitém 
terénu a slouží jako ubytovna. Vstup do objektu je jeden jediný, a to ze severu, z ulice Pod Balkánem. Jedná se o 
třípodlažní nepodsklepený zděný objekt, který se rozprostírá na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 42x11,6 m a 
výškově dosahuje 13,18 m.  Stavba je zastřešena sedlovou střechou s valbou. Objekt byl postaven dle technické zprávy 
kolem roku 1925 jako ubytovna a k tomuto účelu slouží dodnes. V roce 1990 proběhla jeho částečná rekonstrukce. 
V současnosti je pronajímán soukromému majiteli (firmě), která zde zajišťuje již zmiňovanou ubytovnu. Celkově se jedná 
o značně zanedbaný objekt bez pravidelné údržby. Správa tohoto objektu probíhá metodou reaktivních oprav tzn. 
postupem porucha – oprava. Tento přístup správy objektu je poměrně nevhodný, neboť v případě poruchy dochází 
k poškození i nejbližšího okolí (povrchové úpravy stěn, stropů, nášlapné vrstvy atd.) a tedy i k rozsáhlejším a nákladnějším 
škodám. Stavbu lze hodnotit jako funkční, jejíž prvky s dlouhodobou životností jsou v dobrém stavu, nicméně prvky s kratší 
dobou životnosti jsou naopak ve velice špatném stavu, mnohdy na konci či za hranou své životnosti. Investice do 
zhodnocování objektu jsou nulové. Interiér ubytovny je zastaralý a odpovídá standardu doby, kdy byl rekonstruován. 
V současnosti je vnitřní vybavení značně opotřebené a morálně zastaralé. 
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Stávající projektová dokumentace 
Původní projektová dokumentace zcela chybí. Dochovaly se pouze útržky dokumentace stavebních úprav z roku 1988, 
zpracované projektovým ústavem Metroprojekt, a to konkrétně půdorys 1.NP a technická zpráva stavební části, 
elektroinstalace a zdravotechnika.  
 
Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení a orientace objektu je obdobná jako u objektu „C“. Všechna patra jsou využita především k ubytování. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je stejné, tudíž typické a první nadzemní podlaží je mírně odlišné. V prvním nadzemím 
podlaží se nachází hlavní vstup se zádveřím a s malým skladovacím prostorem pod schodištěm, společná chodba a 
schodiště. Naproti schodišti je umístěna společná kuchyňka. Dále na tomto podlaží nalezneme pokoje (tři samostatné 
pokoje s vlastním hygienickým zázemím a dvě buňky s dvěma samostatnými pokoji a sdíleným hygienickým zázemím 
přístupným ze společné předsíně obou pokojů), úklidovou místnost, dílnu, prádelnu, sušárnu, skladovací prostory, 
společenskou místnost, kancelář, šatnu pro ženy s vlastním hygienickým zázemí a hygienické zázemí pro muže. Dále je 
zde taky umístěna technická místnost s předávací stanicí, která je ovšem přístupna vlastním samostatným vstupem 
z exteriéru. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou identická. Jedná se o typická podlaží, v rámci, nichž jsou navrženy 
ubytovací jednotky a to tak, že uprostřed jsou celkem 4 buňky s dvěma samostatnými pokoji a sdíleným hygienickým 
zázemím přístupným ze společné předsíně obou pokojů a v každém rohu objektu je jeden samostatný pokoj s vlastním 
hygienickým zázemí. Pokoje jsou navrženy jako třílůžkové. Naproti schodišti je umístěna společná kuchyňka a na obou 
koncích chodby se nachází malé komůrky, sloužící jako úklidové místnosti, prádelny, sušárny či sklady. Celkově se v tomto 
objektu nachází 31 pokojů z čehož 11 má vlastním hygienické zázemím a 20 pokojů má hygienické zázemí sdílené se 
sousedním pokojem. V rámci 1.NP bychom doporučovali zamyslet se nad využitelností skladovacích prostorů, 
společenské místnosti, dílny a kanceláře, zvážit případnou přestavbu na pokoje a navýšit tak ubytovací kapacitu. 
 
Statika objektu 
Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické 
poruchy. 
 
Spodní stavba 
Objekt je nepodsklepený, založený na základových pásech. Vzhledem k chybějící dokumentaci nemůžeme jednoznačně 
určit přesnou skladbu spodní stavby. Dle technické zprávy byla v roce 1990 provedena částečná rekonstrukce objektu, 
v rámci, které došlo k dodatečnému podbourání všech nosných zdí i příček a zatažení vodotěsné izolace. Dále došlo 
k izolaci celé podlahy v rámci 1.NP. Během naší prohlídky objekt nevykazoval patrné známky po zatékání do objektu, 
z čehož lze usuzovat že hydroizolační vrstva spodní stavby je stále funkční.  
 
Střešní konstrukce  
V tomto objektu nám nebyl během prohlídky umožněn přístup do podkroví. Nicméně konstrukčně a materiálově je střešní 
konstrukce shodná s konstrukcí objektu „B“ a platí pro ni stejné zjištění. Nevykazuje zásadnější poruchy. Lokálně můžeme 
pozorovat počínající degradaci okapových žlabu a na střeše nejsou osazeny zachytávače sněhu. Podkrovní prostor je 
nezateplený a nevyužívaný. Vzhledem k nízké světlé výšce v podkroví se nedomníváme, že by byl vhodný pro půdní 
vestavbu za účelem rozšíření ubytovacích kapacit.  
 
Fasáda objektu 
Fasáda objektu je identická jako u ostatních objektů – původní, nezateplená na bázi omítaného zdiva. Vykazuje stejné 
nedostatky jako objekt „C“. V první řadě nesplňuje současné tepelně technické standardy z čehož pramení vyšší provozní 
náklady objektu. Její stavebně technický stav hodnotíme jako dostatečný, nicméně začíná vykazovat četné známky 
lokálních vad a degradací, jejichž stav se bude zhoršovat. Neproblematičtější se jeví degradace omítkové vrstvy 
především ve spodní části objektu (v soklové části) a na několika místech se projevující počáteční praskání omítky a 
následné opadávání.  Jako nevhodné se jeví i neoplechovaná a nevyspádovaná římsa mezi soklovou částí a fasádou 
nadzemních podlaží. Klempířské prvky začínají vykazovat drobná lokální poškození. Mezi drobnější vady patří lokální 
znehodnocení fasády grafity. Do zásadních poruch fasády můžeme zahrnout i pokročilou degradaci venkovního schodiště 
zajišťující přístup do technické místnosti. Konstrukce už neplní svoji funkci, je patrná odhalená výztuž a v případě užití 
může dojít ke zranění osob.   
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Okna a dveře 
Okna i dveře jsou původní. Konstrukčně a materiálově stejné jako v předchozím objektu „C“. Celkový stav oken a dveří je 
špatný, jsou za hranou své životnosti. Jsou sice funkční, nicméně neodpovídají současným standardům (tepelně-
technickým a akustickým požadavkům), estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
Okna jsou neudržovaná, někde se špatně otevírají, mají uvolněné kličky, neprobíhá jejich pravidelné seřízení, což má za 
následek četná mechanická poškození okenních parapetů, způsobení drhnutím okenního křídla. Na všech oknech 
můžeme pozorovat známky stárnutí, pokročilou degradaci finální povrchové úpravy okenních rámů, prasklé okenní výplně 
a další jiná opotřebení. Dveřní křídla i zárubně jsou na některých místech mechanicky opotřebené a finální povrchová 
úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a degradovaná (plná křídla vykazují známky zažloutnutí a degradaci 
finálního laku).  
 
Schodiště 
V objektu „E“ je pouze jedno hlavní schodiště, které je identické jako schodiště v objektu „C“. Schodiště je funkční ale jeví 
známky opotřebování v podobě ochození a lokální mechanické poškození. Na některých místech chybí bezpečnostní 
prvky jako madla po obou stranách schodišťové ramene (je zde pouze jedno) a barevné označení nástupních a výstupních 
stupňů. Finální nášlapná vrstva na podestách a mezipodestách v podobě linolea je již za hranou své životnosti. Je zjevné, 
že neprobíhá jeho pravidelná údržba.  
 
Povrchy stěn 
Povrchové úpravy stěn jsou řešeny stejně jako v objektu „C“ a vykazují identické vady jako je běžné opotřebení, lokální 
mechanické poškození a na některých místech můžeme pozorovat trhliny vlásečnicového charakteru. Výmalba je již 
značně zastaralá a znečištěná. Lokálně se objevují zátokové mapy způsobené poruchou rozvodů technických instalací. 
Keramický obklad je morálně zastaralý, na některých místech se začíná uvolňovat a často je v jedné místnosti použito 
více druhů obkladů (barevná odlišnost).  
 
Stropy a podhledy 
Pro stropy a podhledy objektu „E“ platí to jisté, jako pro objekt „C“. V rámci rekonstrukce byly dřevěné stopy nahrazeny 
hurdiskovými panely. V prvním nadzemním podlaží se nachází zavěšený plný rastrový podhled a všude jinde je povrch 
stropů řešen štukovou vápennou omítkou a následnou výmalbou. Podhled na chodbě v prvním nadzemním podlaží je 
opotřebený, morálně zastaralý. Na stropech můžeme pozorovat časté praskliny vlásečnicového charakteru, lokální 
odlupování finální povrchové úpravy a lokální zátoky v rámci hygienického zázemí v místě prostupů technických instalací. 
Výmalba stropů je již značně zastaralá  
 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Konstrukčně a materiálově jsou nášlapné vrstvy řešeny jako v objektu „C“. Jako finální nášlapná vrstva je použita buď 
keramická dlažba nebo linoleum. Veškeré nášlapné vrstvy jsou již morálně zastaralé a za hranou své životnosti. Vykazují 
známky opotřebení, častého mechanického poškození a znečištění. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Společné hygienické zázemí na chodbě v 1.NP a hygienické zázemí jednotlivých pokojů a pokojových buněk, je již značně 
zastaralé, za hranou své životnosti a neodpovídá současným standardům a estetickým nárokům. Sanitární prvky jsou 
značně opotřebované, na řadě míst můžeme pozorovat opadávání keramického obkladu a chybějící revizní dvířka. Výše 
uvedené platí i pro společné kuchyňky umístěné na patře.   
 
Technické instalace  
Z hlediska napojení a vedení technických instalací, je objekt E řešen stejně jako objekt „C“. Je napojen k vodovodu, 
veřejné kanalizaci, k silnoproudému i slaboproudému vedení a k teplovodu. Veškeré přípojky jsou ještě původní, značně 
zastaralé a je možné předpokládat případný vznik poruch. Rozvody technických instalací v rámci objektu jsou původní 
s lokálními opravami. Veškeré technické instalace v objektu jsou na konci svého životního cyklu. Elektrické rozvody jsou 
ještě hliníkové a při vysokém zatížení dochází k přetížení obvodu. Větrání objektu je řešeno přirozeně pouze hygienická 
zázemí mají nucené větrání pomocí ventilátorů. Odvětrání kanalizace je řešeno asbestocementovým potrubím nad 
střechu, kde je ukončeno větracími hlavicemi. Azbest je dnes označen za nebezpečný karcinogenní materiál a bude třeba 
potvrdit jeho přítomnost v potrubí pomocí asbestového průzkumu, který zajišťují odborné firmy a následně postupovat 
v souladu s jejich pokyny. V objektu jsou patrné stopy po haváriích rozvodů a v budoucnosti lze předpokládat zvyšující se 
četnost těchto poruch. 
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Celkový pohled na severní fasádu  Celkový pohled na severní fasádu 

 

  
Detailní pohled na východní křídlo severní fasády Pohled na jižní (zadní) fasádu 

 

  
Pohled na západní fasádu, vstup do technické místnosti 
s předávací stanicí 

Pohled na východní fasádu, chybějící zakrytí technických 
instalací 
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Fasáda třetího nadzemního podlaží s oplechováním Fasáda třetího nadzemního podlaží s oplechováním 

 

  
Počínající degradace omítkové vrstvy fasády – popraskání Počínající degradace omítkové vrstvy fasády – popraskání 

 

  
Nevhodná oprava omítkové vrstvy nároží, počínající degradace 
soklové části a povrchová degradace římsy nad soklovou částí 

Počínající degradace soklové části a povrchová degradace 
římsy nad soklovou částí 
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Jižní (zadní) fasáda objektu, nevhodné vedení kabelů, vzrostlá 
náletová zeleň popínající se po fasádě (způsobuje stínění a 
může narušit konstrukce), osazení objektu do terénu 

Dešťový svod vykazující známky koroze, povrchová degradace 
římsy soklové části a zanedbaná údržba okolí objektu, 
usazování náletové zeleně v místě okapového chodníku  

 

  
Zadní fasáda objektu, počínající degradace omítkové vrstvy 
fasády – popraskání, povrchová degradace římsy soklové 
části, zanedbaná údržba okolí objektu, usazování náletové 
zeleně v místě okapového chodníku, degradace nátěru 
venkovního parapetu 

Zadní fasáda objektu, počínající degradace omítkové vrstvy 
fasády – popraskání, povrchová degradace římsy soklové 
části, zanedbaná údržba okolí objektu, usazování náletové 
zeleně v místě okapového chodníku 

 

  
Stav okenních konstrukcí s patrnou degradací povrchové 
úpravy okenního rámu a degradace nátěru venkovních 
parapetů 

Stav okenních konstrukcí s patrnou degradací povrchové 
úpravy okenního rámu a degradace nátěru venkovních 
parapetů 
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Pohled na vstupní dveře do objektu   Pohled na vstupní dveře do objektu s patrnou degradací 

finálního nátěru a chybějícími zasklívacími výplněmi 
 

  
Detailní pohled na vstupní dveře do objektu s patrnou 
degradací finálního nátěru, mechanickým opotřebením a 
chybějící rohoží před vstupem 

Detailní pohled na vstupní dveře do objektu s patrnou 
degradací finálního nátěru, mechanickým opotřebením a 
nesourodými nášlapnými vrstvami 

  
Degradace venkovního schodiště zajišťující přístup do 
technické místnosti 

Degradace venkovního schodiště zajišťující přístup do 
technické místnosti 
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Chybějící kryt venkovního osvětlení nad vstupem do technické 
místnosti 

Degradace venkovního schodiště, okapový chodník zarůstající 
mechem o počáteční degradace (práskání) soklové části 
fasády 

 

  
Dešťový svod vykazující známky koroze ve spodní části a 
patrná oprava formou výměny horní části, nevhodné vedení 
kabeláže po fasádě 

Počáteční degradace klempířských prvků – okapu 

 

  
Vstupní prostory, chybějící kování u dveří Vstupní prostor s litinovým otopným tělesem a značně 

opotřebovaným linolem 
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Degradace linolea ve vstupní části objektu Netěsnost vstupních dveří 

 

  
Pohled na schodiště od vstupu do 1.NP s madlem pouze na 
jedná straně schodišťového ramena a sešlým barevným 
označením nástupního a výstupního schodišťového stupně 

Pohled na schodiště od vstupu do 1.NP s madlem pouze na 
jedná straně schodišťového ramena a sešlým barevným 
označením nástupního a výstupního schodišťového stupně 

 

  
Pohled do společné chodby s rastrovým podhledem (1.NP) Pohled do společné chodby s rastrovým podhledem (1.NP) 

s patrným zvlněním linolea a revizním otvorem 
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Pohled do společné chodby s rastrovým podhledem (1.NP) Pohled do společné chodby s rastrovým podhledem (1.NP) 

 

  
Degradace linolea na chodbě Degradace linolea na chodbě 

 

  
Degradace linolea na chodbě Degradace linolea na chodbě 
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Schodiště s madlem pouze na jedná straně schodišťového 
ramena a sešlým barevným označením nástupního a 
výstupního schodišťového stupně 

Schodiště s madlem pouze na jedná straně schodišťového 
ramena a sešlým barevným označením nástupního a 
výstupního schodišťového stupně 

 
 

  
Standard ubytovací jednotky – vstup a pohled do předsíně 
ubytovací buňky 

Standard ubytovací jednotky – podhled v obytných buňkách 
(předsíň) 

 

  
Standard ubytovací jednotky – sdílená předsíňka v rámci 
ubytovací buňky 

Standard ubytovací jednotky – typický příklad třílůžkového 
pokoje 
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Standard ubytovací jednotky – vedení technických instalací 
v rámci ubytovacích jednotek 

Standard ubytovací jednotky – vedení technických instalací 
v rámci ubytovacích jednotek, detail 

 

  
Standard hygienického zázemí pokojů Standard hygienického zázemí pokojů, degradace povrchové 

úpravy stěn vlivem vlhkosti 
 

  
Standard hygienického zázemí pokojů Standard hygienického zázemí pokojů – umývárna, zašlý 

keramický obklad a dlažba, morálně zastaralé sanitární prvky 
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Standard hygienického zázemí pokojů – WC, opadaný 
keramický obklad a vedení technických instalací 

Standard hygienického zázemí pokojů – WC, vedení 
technických instalací, morálně zastaralé sanitární vybavení a 
větrací zařízení značně zastaralé 

 

  
Standard hygienického zázemí pokojů – WC, značně 
opotřebovaná a morálně zastaralá keramická dlažba 

Standard hygienického zázemí pokojů – WC, morálně 
zastaralé sanitární vybavení a chybějící revizní dvířka 

 

  
Standard společného hygienického zázemí – vstup Standard společného hygienického zázemí–morálně zastaralé 

sanitární vybavení, degradovaná a znečištěná keramická 
dlažba a obklady 
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Standard společného hygienického zázemí – morálně 
zastaralé sanitární vybavení, degradovaná a znečištěná 
keramická dlažba a obklady 

Standard společného hygienického zázemí – stav rozvodů 
technických instalací a chybějící větrací zařízení 

 

  
Stav rozvodů technických instalací, koroze Stav rozvodů technických instalací, koroze 

 

  
Hlavní rozvaděč u vstupu, značně morálně zastaralý 
s hliníkovými rozvody 

Hlavní rozvaděč u vstupu, značně morálně zastaralý 
s hliníkovými rozvody 
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Rozvaděč na patře Rozvaděč na patře 
 

  
Prvky požární ochrany Prvky požární ochrany 
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7.7 OBJEKT „F“ – Pod Balkánem 519/4 
 
 

 
 
 

Využití objektu: Ubytovna 
  
Počet podlaží: 3 
  
Zastavěná plocha objektem: 487,20 m2 
Celkový výška objektu: 13,18 m 
Obestavěný prostor objektu:  5 896,976 m3 
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1.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha: 376,63 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 3 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

2 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: vrátnice, společenská místnost, dílna, kuchyňka, kancelář, skladovací 
prostory, šatna pro ženy s vlastním hygienickým zázemí, hygienické 
zázemí pro muže, úklidová místnost, prádelna, sušárna a technická 
místnost (předávací stanice) 

  
2.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 385,08 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
3.NP  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Celková užitná plocha 386,12 m2 
Světlá výška: 2,790 m 
Konstrukční výška: 3,060 m 
Obestavěný prostor:  1 490,832 m3 
Ubytovací kapacita: 4 samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím 

4 buňky s dvěma samostatnými pokoji se sdíleným hygienickým 
zázemím 

Ostatní prostory: kuchyňka, prádelna, sušárna, úklidová místnost, sklad prádla 
  
Podkroví:  
Vestavba/ využití: Bez vestavby/ bez využití  
Celková zastavěná plocha: 487,20 m2 
Obestavěný prostor:  839,84 m3 

 
Popis zjištěného stávajícího stavu a případných závad: 
Posuzovaný objekt se nachází na adrese Pod Balkánem 519/4, na pozemku s parcelačním číslem 636. Je umístěn v jižní 
části areálu vedle objektu „E“. Objekt má severojižní orientaci, je osazen v mírně svažitém terénu a slouží jako ubytovna. 
Vstup do objektu je jeden jediný, a to ze severu, z ulice Pod Balkánem. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený zděný 
objekt, který se rozprostírá na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 42x11,6 m a výškově dosahuje 13,18 m.  Stavba je 
zastřešena sedlovou střechou s valbou. Objekt byl postaven dle technické zprávy kolem roku 1925 jako ubytovna a 
k tomuto účelu slouží dodnes. Přibližně okolo roku 1990 proběhla jeho částečná rekonstrukce. V současnosti je 
pronajímán soukromému majiteli (firmě), která zde zajišťuje již zmiňovanou ubytovnu. Celkově se jedná o značně 
zanedbaný objekt bez pravidelné údržby. Správa tohoto objektu probíhá metodou reaktivních oprav tzn. postupem porucha 
– oprava. Tento přístup správy objektu je poměrně nevhodný, neboť v případě poruchy dochází k poškození i nejbližšího 
okolí (povrchové úpravy stěn, stropů, nášlapné vrstvy atd.) a tedy i k rozsáhlejším a nákladnějším škodám. Stavbu lze 
hodnotit jako funkční, jejíž prvky s dlouhodobou životností jsou v dobrém stavu, nicméně prvky s kratší dobou životnosti 
jsou naopak ve velice špatném stavu, mnohdy na konci či za hranou své životnosti. Investice do zhodnocování objektu 
jsou nulové. Interiér ubytovny je zastaralý a odpovídá standardu doby, kdy byl rekonstruován. V současnosti je vnitřní 
vybavení značně opotřebené a morálně zastaralé.  
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Stávající projektová dokumentace 
Původní projektová dokumentace zcela chybí. Dochovaly se pouze útržky dokumentace z roku 1988 vypracované 
Metroprojektem za účelem rekonstrukce, a to konkrétně půdorysná část stavební části, zdravotní instalace a ústřední 
vytápění. Půdorysné řešení víceméně odpovídá skutečnosti.  
 
Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení a orientace objektu je identická jako u objektu „E“ a podobná s objektem „C“. Všechna patra jsou využita 
především k ubytování. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou stejná, tudíž typická a první nadzemní podlaží je mírně 
odlišné. V prvním nadzemím podlaží se nachází hlavní vstup se zádveřím a s malým skladovacím prostorem pod 
schodištěm, společná chodba a schodiště. Naproti schodišti je umístěna společná kuchyňka. Dále na tomto podlaží 
nalezneme pokoje (tři samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím a dvě buňky s dvěma samostatnými pokoji a 
sdíleným hygienickým zázemím přístupným ze společné předsíně obou pokojů), úklidovou místnost, prádelnu, sušárnu, 
skladovací prostory, společenskou místnost, kancelář, šatnu pro ženy s vlastním hygienickým zázemí a hygienické zázemí 
pro muže. Dále je zde taky umístěna technická místnost s předávací stanicí, která je ovšem přístupna vlastním 
samostatným vstupem z exteriéru. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou identická. Jedná se o typická podlaží, v rámci, 
nichž jsou navrženy ubytovací jednotky a to tak, že uprostřed jsou celkem 4 buňky s dvěma samostatnými pokoji a 
sdíleným hygienickým zázemím přístupným ze společné předsíně obou pokojů a v každém rohu objektu je jeden 
samostatný pokoj s vlastním hygienickým zázemí. Pokoje jsou navrženy jako třílůžkové. Naproti schodišti je umístěna 
společná kuchyňka a na obou koncích chodby se nachází malé komůrky, sloužící jako úklidové místnosti, prádelny, 
sušárny či sklady. Celkově se v tomto objektu nachází 31 pokojů z čehož 11 má vlastním hygienické zázemím a 20 pokojů 
má hygienické zázemí sdílené se sousedním pokojem. V rámci 1.NP bychom doporučovali zamyslet se nad využitelností 
skladovacích prostorů, společenské místnosti a kancelář, zvážit případnou přestavbu na pokoje a navýšit tak ubytovací 
kapacitu. 
 
Statika objektu 
Po vizuální prohlídce můžeme konstatovat, že ze statického hlediska objekt aktuálně nevykazuje zásadnější statické 
poruchy. 
 
Spodní stavba 
Objekt je nepodsklepený, založený na základových pásech. Vzhledem k chybějící dokumentaci nemůžeme jednoznačně 
určit přesnou skladbu spodní stavby. Dle technické zprávy byla v roce 1990 provedena částečná rekonstrukce objektu, 
v rámci které došlo k dodatečnému podbourání všech nosných zdí i příček a zatažení vodotěsné izolace. Dále došlo 
k izolaci celé podlahy v rámci 1.NP. Během naší prohlídky objekt nevykazoval patrné známky po zatékání do objektu, 
z čehož lze usuzovat že hydroizolační vrstva spodní stavby je stále funkční.  
 
Střešní konstrukce  
V tomto objektu nám nebyl během prohlídky umožněn přístup do podkroví. Nicméně konstrukčně a materiálově je střešní 
konstrukce shodná s konstrukcí objektu „B“ a platí pro ni stejné zjištění. Nevykazuje zásadnější poruchy. Lokálně můžeme 
pozorovat počínající degradaci okapových žlabu a na střeše nejsou osazeny zachytávače sněhu. Podkrovní prostor je 
nezateplený a nevyužívaný. Vzhledem k nízké světlé výšce v podkroví se nedomníváme, že by byl vhodný pro půdní 
vestavbu za účelem rozšíření ubytovacích kapacit.  
 
Fasáda objektu 
Fasáda objektu je identická jako u ostatních objektů – původní, nezateplená na bázi omítaného zdiva. Vykazuje stejné 
nedostatky jako objekt „C“ a „E“. V první řadě nesplňuje současné tepelně technické standardy z čehož pramení vyšší 
provozní náklady objektu. Její stavebně technický stav hodnotíme jako dostatečný, nicméně začíná vykazovat četné 
známky lokálních vad a degradací, jejichž stav se bude zhoršovat. Neproblematičtější se jeví degradace omítkové vrstvy 
především ve spodní části objektu (v soklové části) a na několika místech se projevující počáteční praskání omítky a 
následné opadávání.  Jako nevhodné se jeví i neoplechovaná a nevyspádovaná římsa mezi soklovou částí a fasádou 
nadzemních podlaží. Klempířské prvky začínají vykazovat drobná lokální poškození. Mezi drobnější vady patří lokální 
znehodnocení fasády grafity. Do zásadních poruch fasády můžeme zahrnout i pokročilou degradaci venkovního schodiště 
zajišťující přístup do technické místnosti. Konstrukce už neplní svoji funkci, je patrná odhalená výztuž a v případě užití 
může dojít ke zranění osob.   
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Okna a dveře 
Okna i dveře jsou původní. Konstrukčně a materiálově stejné jako v předchozích objektech „C“ a „E“. Celkový stav oken 
a dveří je špatný, jsou za hranou své životnosti. Jsou sice funkční, nicméně neodpovídají současným standardům (tepelně-
technickým a akustickým požadavkům), estetickým nárokům a začínají vykazovat řadu poškození.  
Okna jsou neudržovaná, někde se špatně otevírají, mají uvolněné kličky, neprobíhá jejich pravidelné seřízení, což má za 
následek četná mechanická poškození okenních parapetů, způsobení drhnutím okenního křídla. Na všech oknech 
můžeme pozorovat známky stárnutí, pokročilou degradaci finální povrchové úpravy okenních rámů, prasklé okenní výplně 
a další jiná opotřebení. Dveřní křídla i zárubně jsou na některých místech mechanicky opotřebené a finální povrchová 
úprava dveřních křídel je na řadě míst poničená a degradovaná (plná křídla vykazují známky zažloutnutí a degradaci 
finálního laku).  
 
Schodiště 
V objektu „F“ je pouze jedno hlavní schodiště, které je identické jako schodiště v objektu „C“. Schodiště je funkční ale jeví 
známky opotřebování v podobě ochození a lokální mechanické poškození. Na některých místech chybí bezpečnostní 
prvky jako madla po obou stranách schodišťové ramene a barevné označení nástupních a výstupních stupňů. Finální 
nášlapná vrstva na podestách a mezipodestách v podobě linolea je již za hranou své životnosti. Je zjevné že neprobíhá 
jeho pravidelná údržba.  
 
Povrchy stěn 
Povrchové úpravy stěn jsou řešeny stejně jako v objektu „C“ a „F“ a vykazují identické vady jako běžné opotřebení, lokální 
mechanického poškození a na některých místech můžeme pozorovat trhliny vlásečnicového charakteru. Výmalba je již 
značně zastaralá a znečištěná. Lokálně se objevují zátokové mapy způsobené poruchou rozvodů technických instalací. 
Keramický obklad je morálně zastaralý, na některých místech se začíná uvolňovat a často je v jedné místnosti použito 
více druhů obkladů (barevná odlišnost).  
 
Stropy a podhledy 
Pro stropy a podhledy objektu „F“ platí to jisté, jako pro objekt C. V rámci rekonstrukce byly dřevěné stopy nahrazeny 
hurdiskovými panely. V prvním nadzemním podlaží se nachází zavěšený plný rastrový podhled a všude jinde je povrch 
stropů řešen štukovou vápennou omítkou a následnou výmalbou. Podhled na chodbě v prvním nadzemním podlaží je 
opotřebený, morálně zastaralý a na stropech můžeme pozorovat časté praskliny vlásečnicového charakteru, lokální 
odlupování finální povrchové úpravy a lokální zátoky v rámci hygienického zázemí v místě prostupů technických instalací. 
Výmalba stropů je již značně zastaralá  
 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Konstrukčně a materiálově jsou nášlapné vrstvy řešeny jako v objektu „C“. Jako finální nášlapná vrstva je použita buď 
keramická dlažba nebo linoleum. Veškeré nášlapné vrstvy jsou již morálně zastaralé a za hranou své životnosti. Vykazují 
známky opotřebení, častého mechanického poškození a znečištění. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Společné hygienické zázemí na chodbě v 1.NP a hygienické zázemí jednotlivých pokojů a pokojových buněk, je již značně 
zastaralé, za hranou své životnosti a neodpovídá současným standardům a estetickým nárokům. Sanitární prvky jsou 
značně opotřebované, na řadě míst můžeme pozorovat opadávání keramického obkladu a chybějící revizní dvířka. Výše 
uvedené platí i pro společné kuchyňky umístěné na patře.   
 
Technické instalace  
Z hlediska napojení a vedení technických instalací, je objekt F řešen stejně jako objekt C. Je napojen k vodovodu, veřejné 
kanalizaci, k silnoproudému i slaboproudému vedení a k teplovodu. Veškeré přípojky jsou ještě původní, značně zastaralé 
a je možné předpokládat případný vznik poruch. Rozvody technických instalací v rámci objektu jsou původní s lokálními 
opravami. Veškeré technické instalace v objektu jsou na konci svého životního cyklu. Elektrické rozvody jsou ještě 
hliníkové a při vysokém zatížení dochází k přetížení obvodu. Větrání objektu je řešeno přirozeně pouze hygienická zázemí 
mají nucené větrání pomocí ventilátorů. Odvětrání kanalizace je řešeno asbestocementovým potrubím nad střechu, kde 
je ukončeno větracími hlavicemi. Asbest je dnes označen za nebezpečný karcinogenní materiál a bude třeba potvrdit jeho 
přítomnost v potrubí pomocí asbestového průzkumu, který zajišťují odborné firmy a následně postupovat v souladu s jejich 
pokyny. V objektu jsou patrné stopy po haváriích rozvodů a v budoucnosti lze předpokládat zvyšující se četnost těchto 
poruch.  
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Nároží objektu, fasáda pokreslená grafity Celkový pohled na východní fasádu 

 

  
Celkový pohled na jižní fasádu Jižní fasáda, se nedostatečně opravenou venkovní omítkou  

 

  
Degradovaná venkovní omítka vlivem odstřikování dešťové 
vody v místě degradace dešťového svodu. Degradovaná část 
dešťového svodu byla vyměněna ale omítky zůstala bez 
opravy, tudíž vlivem venkovním vlivů bude degradace nadále 
pokračovat.  

Praskliny a následné opadané části venkovní omítky 
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Pokročilá degradace venkovního soklu, odhalení obvodového 
zdiva 

Pokročilá degradace venkovního soklu, odhalení obvodového 
zdiva – detail 

 

  
Počínající degradace venkovního soklu v podobě praskliny 
finální omítky 

Opakující se pokročilá degradace venkovního soklu, odhalení 
obvodového zdiva včetně špatně provedeného napojení 
objektu na terén (chodník a okapový chodník) 

 

  
Typický příklad oken s degradovanou povrchovou úpravou Typický příklad oken s degradovanou povrchovou úpravou – 

detailní pohled 
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Typický příklad oken s degradovanou povrchovou úpravou a 
počínající degradací okenních rámů, nevhodné vedení 
kabelových rozvodů po fasádě 

Typický příklad oken s degradovanou povrchovou úpravou 
v 3.NP a  

 

  
Nevhodné vedení kabelových rozvodů po fasádě Nevhodné vedení kabelových rozvodů po fasádě, degradované 

parapety okenních konstrukcí a znečištěná fasáda 
(pravděpodobně lokálním požárem v ubytovací jednotce) 

 

  
Degradace venkovní povrchové omítky Fasáda pokreslená grafity a počínající degradace povrchové 

úpravy fasády, degradace okenních rámů a jejich povrchové 
úpravy včetně povrchové úprav parapetů 
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Vstup do technické místnosti, chybějící stříška nad technickými 
rozvody, patrné opravy vstupních dveří 

Rozsáhlá degradace venkovní schodiště zajišťující přístup do 
technické místnosti, nebezpečně čnící výztuž, konstrukce už 
neplní svoji funkci 

 

 

 

Rozsáhlá degradace venkovní schodiště zajišťující přístup do 
technické místnosti, nebezpečně čnící výztuž, konstrukce už 
neplní svoji funkci 

 

 

  
Vstup do objektu – nové vstupní dveře Vstup do objektu – nové vstupní dveře, chybějí rohož před 

vstupem 
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Příklad okapového chodníku Okapový chodník zarostlý náletovou zelení  

 

  
Okapový chodník porostlý mechem, zarostlý náletovou zelení, 
patrné špatné provedení, neboť je patrná degradace soklové 
části 

Vzrostlá náletová zeleň 

 

  
Vzrostlá náletová zeleň zastiňující okenní otvory Napojení svodu dešťové vody do společné jednotné 

kanalizace, znečištěný okapový chodník 
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Počínající degradace klempířských prvků (okapový žlab) Počínající degradace klempířských prvků (okapový žlab) 

 

  
Zádveří se skladovacím prostorem pod schodištěm  Zádveří se skladovacím prostorem pod schodištěm (chybějící 

kování u dveří) s patrným mechanickým poškozením nášlapné 
vrstvy 

 

  
Pohled do zádveří  Pohled do zádveří  
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Příklad společné chodby v 1.NP Příklad společné chodby v 1.NP 

 

  
Příklad společné chodby v 2.NP. a 3.NP Příklad společné chodby v 2.NP. a 3.NP 

 

  
Příklad společné chodby v 2.NP. a 3.NP Praskliny na stropech  
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Typická degradace nášlapné vrstvy (linolea) na chodbě Typická degradace nášlapné vrstvy (linolea) na mezipodestě 

 

  
Příklad vnitřních interiérových dveří (k úklidovým místnostem) 
s chybějícími kováním 

Zátoková mapa nad dveřmi  

 

  
Okenní konstrukce na mezipodestě Okenní konstrukce s počáteční degradací venkovního 

parapetu 
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Nášlapná vrstva mezipodesty – zvlněné linoleum s chybějícím 
ukončením u napojení ke zdi 

Chybějící zdroj osvětlení a kryt 

 
 

  
Schodiště vykazující známky opotřebení (ochození), chybějí 
bezpečnostní prvky – schodišťová madla 

Schodiště vykazující známky opotřebení (ochození, 
znečištění), chybějí bezpečnostní prvky – schodišťová madla 

 

  
Vstup do podkroví, chybějící osvětlení (žárovka a kryt světla) 
na chodbě 

Degradace povrchové úpravy stěn na mezipodestě před 
vstupem do podkrovního prostoru  
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Standart společného hygienického zázemí Standart společného hygienického zázemí – morálně zastaralé 

sanitární vybavení a rozvody technických instalací 
 

  
Standart společného hygienického zázemí – morálně zastaralé 
sanitární vybavení a pokročilá degradace rozvodů technických 
instalací 

Standart společného hygienického zázemí – morálně zastaralé 
sanitární vybavení, nevhodně osazené v místnosti  

 
 

  
Standart sdíleného hygienického zázemí v rámci ubytovací 
buňky– morálně zastaralé sanitární vybavení  

Standart sdíleného hygienického zázemí v rámci ubytovací 
buňky– morálně zastaralé vybavení a degradovaná povrchová 
úprava stěn 

 



Technická Due Diligence posouzení technického stavu 
                                   areálu DP hl.m. Prahy, Skloněná 

 

Revize 01  Strana 136 (celkem 165) 

  
Standart sdíleného hygienického zázemí v rámci ubytovací 
buňky– morálně zastaralé sanitární vybavení, uvolněné 
keramické obložení 

Standart sdíleného hygienického zázemí v rámci ubytovací 
buňky – uvolněné keramické obložení, zanesené odvětrání a 
chybějící kryt osvětlení 

 

 

 

Standart kuchyňské linky v rámci ubytovací buňky  
 

  
Podružný rozvaděč pro 1.NP – morálně zastaralý, rozvody 
v hliníku a nezajištěný proti manipulaci třetích osob  

Podružný rozvaděč pro 3.NP – morálně zastaralý, rozvody 
v hliníku a nezajištěný proti manipulaci třetích osob (odpadnutá 
krycí dvířka) 
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Rozvody technických instalacích vedených přiznaně pod 
stropem 

Rozvody technických instalacích vedených přiznaně pod 
stropem 

 

  
Standart technických instalací – patrná zanedbaná údržba a 
pokročilý věk, zanesené větrací zařízení 

Rozvody technických instalací prostupující zdí, na které je 
patrná zátoková mapa způsobená havárií příslušných rozvodů.  

 

  
Prvky požární ochrany Prvky požární ochrany 
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7.8 OBJEKT „G“ – Pod Balkánem 518/6 
 

 
 
 

Využití objektu: Kotelna 
  
Počet podlaží: 1 
  
Zastavěná plocha objektem: 297,28 m2 (297 m2 – dle KN) 
Celkový výška objektu: 5,5 m 
Obestavěný prostor objektu:  1 635 m3 

 
1.NP  
Celková zastavěná plocha: 297,28 m2 
Celková užitná plocha: 260,13 m2 
Světlá výška: 4,200 m 
Konstrukční výška: 4,550 m 
Obestavěný prostor:  1 635 m3 
Využití prostorů: Kotelna, regulační stanice, rozvodna el. měření. WC, umývárna, 

předsíň, dílna, sklad 
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Nosné konstrukce a obvodový plášť 
Nosný systém tvoří podélné stěny: severní a střední jsou zděné, jižní stěna je monolitická železobetonová do úrovně 
+2,4 m zbytek zděný. Povrch stěn z exteriéru je tvořen vápenocementovou omítkou. Fasáda objektu je původní z období 
výstavby v roce 1982. 
 
Rizika: 
Fasáda objektu je v relativně dobrém technickém stavu, nicméně bez zateplení. V případě rekonstrukce předpokládáme 
její obnovu, včetně provedení zateplení. V rámci prohlídky nebyly nalezeny žádné stopy po zatékání do objektu, mimo 
střešní konstrukce. 
 
 

  
Vápenocementová omítka na povrchu fasády. Přilehlá trafostanice k objektu kotelny. 

   
 
 
Střecha objektu 
Střecha kotelny je dvouúrovňová, vyšší úroveň tvoří konstrukce z panelů SPIROL. Stropní konstrukce je kompletně 
prefabrikovaná.  Vyšší úroveň střechy kotelny je tvořena pásovými světlíky se skleněných dlaždic uložených vodorovně 
a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Hydroizolační vrstva nižší úrovně střešního pláště je tvořena PVC pásy. 
Atika je oplechována konstrukcemi z pozinkovaného plechu. 
 
Rizika: 
Rizika jsou spojená převážně se zatékáním střešním pláštěm do prostor kotelny, kde dochází k poškozování technologie 
určené k vytápění. Hydroizolační vrstva byla v nedávané minulosti vyměněna, staří odhadujeme na max. 10 let. 
Nejproblémovější místo, které je spojeno se zatékáním tvoří prosklené části ze sklobetonu, který je původní a již za 
hranou své životnosti. Rovněž ukončovací lišty hydroizolace již nejsou pevně přikotveny a na mnoha místech jsou 
pohyblivé. Rovněž by bylo třeba obnovit nátěr okapových plechů. 

 

  
Pohled na střešní plášť kotelny Pohled na střešní plášť kotelny 
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Skleněná výplň pásových světlíků ze sklobetonu Hydroizolační vrstva na povrchu střešního pláště, ukončovací 

lišta po celém obvodu střechy je pohyblivá neukotvená.  
    

  
Neukotvená ukončovací lišta po celém obvodu střešního 
pláště. 

Neukotvená ukončovací lišta po celém obvodu střešního 
pláště. 

   

  
Pohled z kotelny na světlík, místa zatékání. Pohled z kotelny na světlík, místa zatékání. 

    
Podlaha 
Podlaha je tvořena dle dostupné dokumentace betonovou mazaninou tl. 120 mm a cementovým potěrem tl. 30 mm. 
V prostoru pod kotli je podlaha zesílena na 300 mm.  Podlahy vykazují pouze lokální poruchy drobného charakteru, bez 
staticky významných poškození. 
 
Rizika: 
Bez rizika funkce, v případě rekonstrukce předpokládáme její obnovu. 
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Podlaha v kotelně, nášlapná vrstva z dlaždic. Podlaha v kotelně, nášlapná vrstva z dlaždic. 

 

  
Podlaha v kotelně, nášlapná vrstva z dlaždic. Podlaha v regulační stanici, nášlapná vrstva z dlaždic. 

    
  
 
Hodnocení rizik: 
 

Část konstrukce Popis rizika Stupeň rizika 
Střešní plášť  Rámci střešního pláště dochází k zatékání do prostor kotelny, 

zejména přes prosklené části střechy. 
Vysoké 

Střešní plášť Neukotvené ukončovací lišty hydroizolace z asfaltových pásů Vysoké 
Střešní plášť Nutná obnova nátěru krycích plechů atik. Střední 
Fasáda Lokální poškození fasády pomocí nastříkané grafity, v případě 

rekonstrukce nutná obnova s provedením zateplení. 
Střední 

Podlaha Pouze lokální poškození, v případě rekonstrukce nutná obnova. Střední 
Výplně otvorů Mimo střešní plášť jsou výplně otvorů instalovány pouze ve velmi 

malém rozsahu. Jsou na hranici životnosti (vrata a okna), v případě 
rekonstrukce nutná výměna. 

Střední 

Nosné 
konstrukce 

Nebyly zaznamenány žádné statické poruchy nosných konstrukcí, 
které by ohrožovaly nebo omezovaly chod objektu. Rovněž nebyly 
nalezeny žádné stopy po zatékání do nosných konstrukcí, zejména na 
stěně přiléhající k zemině. 

Nízké 
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8 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ OBJEKTŮ 
 
Plynoinstalace 
Plynoinstalace jsou v objektu instalovány zejména z důvodu zásobování plynem plynových kotlů. Do žádného z dalších 
posuzovaných objektů není plyn zaveden. Materiálem potrubí jsou ocelové bezešvé trubky spojované svařováním, 
opatřené žlutým nátěrem. V objektu kotelny je instalována regulační stanice STL/NTL. 

 
Rizika: 
Nebyla předložena revizní zpráva k plynoinstalacím. V případě pravidelných revizních a servisních intervalů bez 
rizika závad. 

 
 

 

 

Pohled na plynoměrnou sestavu v objektu kotelny. Regulační stanice plynu STL/NTL. 
 

  
Schéma regulační stanice plynu STL/NTL. Pohled na připojení kotlů na plyn. 

    
Zdravotechnické instalace 
V objektu jsou instalovány rozvody vody a kanalizace, které slouží pro zásobování všech objektů v areálu DPP. Rozvody 
vody jsou tvořeny ocelovým pozinkovaným potrubím, v některých (rekonstruovaných částech) pak z plastového potrubí 
PPR. Kanalizace je tvořena z litinových trub spojovaných pomocí hrdlových spojů.    
Lapák tuků pro kuchyňský provoz instalován není.   
Zařizovací předměty jsou původní, morálně zastaralé, ale funkční. 
V každém z posuzovaných objektů je v samostatné místnosti nově instalován ohřev teplé užitkové vody se zásobníkem 
a novou částí potrubí pro připojení objektu. 
Dešťové vody jsou svedeny po fasádě pomocí plechových svodů, napojených do kanalizace vně objektů. 
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Rizika:  
Jsou spojena zejména s končící životností původních rozvodů vody a kanalizace s následným únikem vody 
uvnitř objektu. Dále z nedodržení technologického postupu při montáži vodovodního potrubí u jednoho z nově 
instalovaných ohřevů teplé užitkové vody, kdy potrubí není řádně uchyceno. 
 

  
Nově instalovaný ohřev teplé užitkové vody. Sociální zázemí v kuchyni 

    

  
Neukotvené rozvody vody Neukotvené rozvody vody 

    

  
Přípojka vody v objektu kotelny, bez izolace proti kondenzaci. Původní kanalizační svod z litiny.  
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Vpust dešťové kanalizace na střeše kotelny Příklad zařizovacího předmětu v části s hotelovým provozem. 

 
Vytápění 
V každém z objektů je instalována předávací stanice, kde dochází k výměně tepla mezi zdrojem a samotným vytápěným 
objektem. Tyto výměníkové stanice jsou tlakové závislé, původní a již na hraně své životnosti.   
Otopné plochy uvnitř objektů jsou tvořeny převážně litinovými článkovými otopnými tělesy, která jsou původní, nicméně 
stále funkční. 
 
Rizika: 
Plynou zejména z končící životnosti rozvodů a komponentů na nich instalovaných, kdy hrozí riziko havárie, 
případně nefunkčnosti některého z instalovaných komponentů. 
 

  
Předávací stanice (tlakově závislá) v jednom z objektů. Předávací stanice (tlakově závislá) v jednom z objektů. 

    

 

 

Příklad otopného tělesa, litinové článkové otopné těleso.  
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Kotelna 
Objekty jsou vytápěny pomocí ústředního vytápění, pro které slouží kotelna I. kategorie situovaná v areálu o výkonu cca 
4 MW (výrobce ČKD). Z kotelny je následně vedeno teplonosné médium kanály k jednotlivým objektům, které slouží 
k pokrytí tepelných ztrát vytápěných objektů. Z kotelny v areálu nejsou zásobovány teplem pouze posuzované objekty, 
ale rovněž některé objekty v okolí. Zdroje tepla (kotle) jsou již za hranou své životnosti a jsou udržovány funkční pouze se 
zvýšeným úsilím servisní organizace. 
Samotné vedení potrubí v kanálech, které slouží pro zásobování teplem posuzovaných objektů je ve špatném technickém 
stavu a dochází zde k únikům tepla.  Toto je způsobeno jednak přímím únikem teplonosné látky poškozeným potrubím, 
tak k tepelným ztrátám tepla přes tepelnou izolaci, která již nesplňuje dnešní standardy a parametry. 
Na sytému vytápění doposud probíhala údržba v systému porucha/oprava, kdy byly nahrazovány nefunkční nebo 
poruchové komponenty.   
V kotelně jsou patrné stávající rozvody s některými novými komponenty, které byly vyměněny v důsledku poruch 
původních zařízení a vybavení. 
Izolace na potrubí v kotelně jsou původní balené s oplechováním, které způsobují zvýšené tepelné ztráty, a tak zvyšují 
náklady na vytápění v celém rozsahu vytápěných prostor.  
Dle vyjádření servisu je v dohledné době plánována výměna hořáků, jelikož současné již nesplňují emisní limity, zejména 
v oblasti NOx. 
Původní chlazení prostorů kotelny bylo řešeno pomocí FCU jednotek umístěných pod stropem. Tato zařízení jsou již zcela 
nefunkční.   
 
Rizika: 
Rizika jsou plynoucí z výše uvedených skutečností a celkové morální a technické zastaralosti systému. Úniky 
tepla, poruchovost a komplexní zastaralost vedou k úvaze, že v dohledné době bude nutné uvažovat s kompletní 
rekonstrukcí zdroje tepla.   

 

  
4 plynové kotle v kotelně, výrobce ČKD.   4 plynové kotle v kotelně, výrobce ČKD. 

 

  
Rozdělovač a sběrač v kotelně. Jednostupňová úpravna vody v kotelně.  
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Rozvody v kotelně, viditelná původní balená izolace 
s oplechováním. 

Rozvody v kotelně, viditelná původní balená izolace 
s oplechováním. 

    

  
Jeden z plynových kotlů, výrobce ČKD Hořák plynového kotle, nesplňující dnešní požadavky na emise 

Nox. 
    

  
Přípojky tepla do jednotlivých objektů situovaných v kanále 
vedoucího k jednotlivým objektům. 

Původní čerpadla teplonosného média v kotelně. 
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Nově instalované expanzní nádoby Celkový pohled na vybavení kotelny. 

 

  
Chladící FCU jednotky v kotelně, zcela nefunkční.  Hlavní rozdělovač a sběrač v kotelně. 

 

  
Rozvody topného média, patrná původní balená izolace s 
oplechováním.  

Rozvody topného média, patrná původní balená izolace s 
oplechováním. 
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Horní povrch kotle, patrná koroze.  
 
Měření a regulace 
Měření a regulace sloužící pro ovládání kotelny je původní z období výstavby v roce 1982, momentálně stále funkční, 
nicméně techniky i morálně je tento systém zcela zastaralý. 
 
Rizika: 
Hrozící riziko výpadku ovládání kotelny z důvodu nedostupnosti náhradních dílů. Současný stav je zcela 
nevyhovující a neodpovídá současným moderním trendům v oboru měření a regulace. Doporučujeme výměnu 
společně s komplexní rekonstrukcí zdroje tepla. 
 

  
Systém měření a regulace kotelny, za hranou své životnosti. Systém měření a regulace kotelny, za hranou své životnosti. 

 

 

 

Rozvaděč měření a regulace v kotelně . 
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Elektroinstalace 
Prvky elektroinstalace jsou původní z období výstavby v roce 1982. Na fasádě objektu jsou viditelné pojistkové skříně, 
kam je zaveden hlavní přívod do objektu. Na jednotlivých podlažích jsou pak viditelné původní patrové rozvaděče 
s kompletním vyzbrojením odpovídající období výstavby. Vodiče elektrické energie jsou dle dostupných informací 
vyrobeny z mědi (hotel) i hliníku v objektech C, E, F, tudíž zde hrozí riziko vzniku požáru v případě zkratu ve spojích. 
Nouzové osvětlení je v objektu instalováno rovněž původní. Nebyla však předložena pravidelná periodická revize a nelze 
tak ověřit jeho funkčnost. 
 
Rizika: 
Při pravidelné údržbě a provádění revizi neplynou ze systému elektroinstalace žádná významná rizika, která by omezovala 
nebo ohrožovala chod objektu. Jediným problémem můžou být v případě zanedbání servisu rozvody z hliníku, kde může 
vzniknout v případě zkratu požár. Přesto doporučujeme při nejbližší celkové rekonstrukci provést výměnu a náhradu za 
zařízení odpovídající dnešním trendům v oboru elektroinstalací, jelikož stávající vybavení je morálně i techniky zastaralé. 
V rámci prohlídky nebyla předložena pravidelná periodická revize, a tudíž není možno ověřit případné závady z nich 
plynoucí. 

 

  
Rozvaděč silnoproudých rozvodů v kotelně. Příklad patrového rozvaděče v hotelové části objektu A. 

 

  
Rozvody silnoproudých elektroinstalací v kotelně. Rozvody silnoproudu v kotelně. 
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Rozvody silnoproudých elektroinstalací v kotelně. Rozvody silnoproudých elektroinstalací v kotelně. 

 

  
Pojistková skříň, hlavní přívod elektrické energie do jednoho 
z objektů. 

Příklad nouzového osvětlení v hotelové části, které je původní, 
nebyla předložena periodická revize, nelze ověřit jejich 
funkčnost. 

    
Kuchyně 
Provoz kuchyně slouží pro obsluhu hotelové části. Tvoří jej pouze základní vybavení, které omezuje použití na základní 
výrobu jídel pouze v omezeném množství. V kuchyni je ze základních zařízení instalován pouze sporák a vodní lázeň. 
Stav instalovaného zařízení se jeví jako bezproblémový. 
 
Rizika:  
Z technického pohledu provoz kuchyně nepřináší žádná rizika, z hygienického hlediska tento stav nejsme 
schopni posoudit a je nad rámec tohoto TDD. 

 

  
Vybavení kuchyňského provozu Vybavení kuchyňského provozu 
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Zázemí kuchyňského provozu  
 
Hasicí přístroje a hydranty, nouzové osvětlení 
 
Prvky požárně bezpečnostního vybavení objektu. 

    

  
Hasící přístroj v jednom z objektů Příklad nouzového osvětlení v objektu 

    

  
Požární hydrant v jednom z objektů Příklad nouzového osvětlení v objektu 
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Příklad nouzového osvětlení v hotelové části, původní  
 
Závěr: 
Celkově lze říci, že systémy technického vybavení objektu již na konci své životnosti, v mnoha případech již za hranou, a 
proto doporučujeme naplánovat v dohledné době jejich výměnu či rekonstrukci, zejména ve spojení s případnou celkovou 
rekonstrukcí objektu. Jejich další provoz za současného stavu bude spojen se zvyšujícími se náklady na údržbu, případně 
provoz. 
Největší riziko spatřujeme zejména v zastaralosti kompletního vybavení kotelny, která byla vystavěna v roce 1982 a její 
stáří významně překračuje dobu 30ti let, které je obecně považováno za mezní životnost pro zařízení tohoto typu. 
Technickému stavu vybavení rozhodně neprospívá ani technický stav objektu, ve kterém je kotelna instalována. Do objektu 
zatéká střešním pláštěm a může tak docházet k poškozování zařízení.   
Dalším v budoucnu omezujícím prvkem může být stav zdravotechnických instalací, kdy jsou v objektu instalovány rozvody 
z materiálů v tehdejší době hojně používaných čili pozinkované ocelové trubky pro rozvody vody a litina pro rozvody 
kanalizace.   
Problém mže nastat rovněž v případě použití hliníkových rozvodů v objektech C, E, F, kdy může dojít ke zkratu 
s následným požárem. 
Rovněž je nutné zmínit, že nebyly předloženy žádné periodické revizní zprávy, u nichž plyne povinnost jejich provádění 
z platné legislativy České republiky. Není tak zcela zřejmé, zdali jsou prováděny či nikoliv. 

  
 
Analýza rizik technického zařízení objektů: 
 

 Popis rizika Stupeň rizika 
Vytápění Zdroj tepla je původní (4ks plynových kotlů), z období výstavby z roku 1982. 

Tento je již za hranicí životnosti a v blízké době je nutné počítat s jeho celkovou 
rekonstrukcí. 

Vysoké 

Vytápění Hořáky kotlů nesplňují dnešní emisní požadavky z pohledu NOx, dle vyjádření 
obsluhy kotelny je v blízké době plánovaná jejich výměna.  

Vysoké 

Vytápění Izolace potrubí je v některých případech původní, balená, a již nesplňuje dnešní 
požadavky na tepelný odpor, v důsledku čehož dochází ke zvýšeným tepelným 
a ekonomickým ztrátám. 

Střední 

Vytápění Vedení potrubí v podzemním kolektoru je ve špatném technickém stavu 
(zejména v části k objektům DPP), dochází k poruchám a následným opravám. 

Vysoké 

Vytápění Zdroj tepla slouží rovněž pro vytápění okolních objektů, z toho plynoucí závazek 
vůči třetím stranám, možné komplikace při rekonstrukci zdroje vytápění. 

Střední 

ZTI Rozvody vody vedená ve zdech jsou původní, tvořené ocelovími pozinkovanými 
trubkami. Kanalizace je tvořena původními litinovými troubami. Z důvodu 
končící životnosti obou rozvodů hrozí riziko havárie s následným únikem vody 
uvnitř objektu.  

Střední 

ZTI Na některých rekonstruovaných částech instalací, zejména v případě uchycení 
potrubí vody u jednoho z nově instalovaných ohřívačů TUV, nebyl dodržen 
technologický postup montáže, kdy potrubí není uchyceno vůbec, případně 
nedostatečně.  

Střední 

ZTI Zařizovací předměty jsou morálně zastaralé, nicméně funkční. Nízké 
Plynoinstalace Při dodržování revizních a servisních intervalů bez rizika závad.  Nízké 
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Elektroinstalace Prvky a komponenty v rozvaděčích objektů jsou původní z období výstavby, 
morálně zastaralé, nicméně funkční. 

Nízké 

Elektroinstalace Rozvody silnoproudých elektroinstalací jsou zhotoveny z mědi a hliníku, 
v případě hliníku může dojít k požáru vlivem odpařování hliníku a vzniku 
volných spojů s následným možným zkratem. Hliníkové rozvody se nacházejí 
v objektech s ubytovacím provozem C, E, F.  

Vysoké 

Měření a regulace Sytém měření a regulace je původní, zastaralý. Dle vyjádření obsluhy již nejsou 
volně dostupné náhradní díly. V blízké budoucnosti je třeba počítat s nutnou 
výměnou řídícího systému. 

Vysoké 

Revizní zprávy Revizní zprávy, kdy nutnost jejich provádění plyne z platné legislativy, nebyly 
předloženy. Nelze tak ověřit jejich platnost, případně závady z nich plynoucí.  

Vysoké 
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9 MOŽNÉ DALŠÍ VYUŽITÍ A ROZVOJ NEMOVITOSTI  
Při úvaze o dalším možném využití objektu a jeho rozvoji je třeba vycházet z platného územního plánu, metropolitního 
plánu a z technických možností stavby a jejího dispozičního řešení. Územní plán jasně definuje území, na němž se objekty 
nachází, jako všeobecně smíšené plochy. Toto zjištění odpovídá stávajícímu využití území. 
Pro takto označené území platí níže uvedený návrhový horizont, který udává funkční využití, doplňkové funkční využití 
nebo výjimečně přípustné využití. Toto zjištění odpovídá stávajícímu využití území.  
 

 
Výřez výkresu ÚP č.4 – Plán využití ploch Výsek metropolitního plánu, Z02 – Hlavní výkres 

 
SV – všeobecně smíšené plochy 
 
Hlavní využití: 
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, 
kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 
 

Přípustné využití: 
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží 
výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou 
hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní 
vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící 
výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, 
malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná 
zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, 
garáže.  
 
Podmíněně přípustné využití: 
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím 
k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární 
zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, 
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k 
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků 
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity 
v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 
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10 MOŽNOSTI DALŠÍHO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI 
V rámci zpracování TDD bylo naším úkolem zamyslet se a zvážit možnosti dalšího potencionálního využití posuzovaných 
objektů vlastníkem.  
 
OBJEKT „A“ 
Tato stavba je v současnosti využívána jako zázemí hotelových objektů, a to takovým způsobem, že se zde nachází 
recepce a stravovací zařízení. Pokud má zůstat provoz hotelových objektů zachován, tak není možné stávající využití 
objektu měnit nebo rušit. Naopak umístění stravovacího provozu hodnotíme jako přínosné, vhodné a doporučili bychom 
jeho fungování i nadále zachovat. Pokud okolní objekty budou sloužit ke krátkodobému a eventuálně dlouhodobému 
ubytovávání, lze od nájemníků předpokládat poptávku po zařízení takového typu. Zároveň také můžeme i očekávat 
poptávku ze strany okolních obyvatel, neboť v blízkosti areálu je pouze pár restaurací. Před zahájením provozu bychom 
ale doporučovali kompletní rekonstrukci objektu a modernizaci interiéru. Velký potenciál má i terasa, která se nachází za 
objektem a je s ním propojená. Nicméně před zahájením jejího využití je třeba ošetřit majetkoprávní a vlastnické vztahy, 
neboť terasa se nachází na pozemku hl. m. Prahy.  
 
OBJEKTY „B“ „C“ „D“ „E“ a „F“ 
Objekty B a D v současnosti slouží jako hotelový provoz a jejich stavebně technický stav je o něco málo lepší než stav 
objektů C, E a F, ve kterých se nachází ubytovna. Celkový stav všech objektů můžeme hodnotit tak, že prvky dlouhodobé 
životnosti jako jsou základové konstrukce, svislé konstrukce, stropy, zastřešení nevykazují zásadní vady a poruchy, kdežto 
prvky krátkodobé životnosti jako je vnitřní vybavení, technické instalace, povrchy podlah a stěn, okna, dveře či klempířské 
prvky jsou již na konci svého životní cyklu, ne-li přežité. Z tohoto důvodu doporučujeme přikročit k rekonstrukci. 
V rámci úvahy o možném dalším využití objektů došlo ke zjištění, že všechny objekty májí téměř totožné dispoziční řešení, 
které nám umožňuje poměrně velkou variabilitu, jak s danými objekty nakládat. V rámci TDD byly zpracovány tři návrhy 
nového dispozičního řešení, které byly vytvořeny na základě požadavku na dispoziční variabilitu objektu a jeden finální, 
který byl vypracován na základě předchozích tří návrhů, konzultace se zadavatelem a upřesnění požadavků.   
 
První z návrhů, označený jako VARIANTA 1, byl zaměřen na maximální využití objektu k výstavbě malometrážních bytů 
typu 1+1 či 1+kk, tak aby každý z bytů měl vlastní hygienické zázemí a kuchyňský kout. V rámci předběžné studie bylo 
zjištěno, že v objektu by mohlo být vystavěno až 33 bytů s touto dispozicí a jeden byt typu 2+kk.  Takto vystavené byty by 
sloužili jako zaměstnanecké byty Dopravního podniku hl. m. Praha.  
 
Návrh označený jako VARIANTA 2 byl zpracován na základě požadavku na dispoziční variabilitu bytových jednotek 
umístěných v objektu. Tudíž jeho cílem nebylo navrhnout zde maximální počet bytů, ale část objektu využit jako bytové 
jednotky typu 1+1 či 1+kk pro jednotlivce a v části objektu navrhnout bytové jednotky typu 2+kk, pro začínající mladé páry, 
bezdětné páry a mladé rodiny s malými dětmi. Při vypracování studie bylo zjištěno, že v objektu by se mohlo nacházet 
celkem 7 bytů typu 2+kk a 13 bytů typy 1+kk různé velikosti, včetně vybavení nezbytně nutného v bytových demech (jako 
např.: poštovní schránky, sklepní kóje, kočárkárna atd.) Takto vystavené byty by sloužili jako zaměstnanecké byty 
Dopravního podniku hl. m. Praha.  
 
VARIANTA 3 je prohloubením požadavku na dispoziční variabilitu objektu a umožňuje nám zde výstavbu 3 typů bytových 
jednotek včetně nezbytného zázemí bytových domů. Konkrétně se jedná o návrh s jednotkami typu 1+kk v celkovém počtu 
24ks, dále pak jednotky typu 2+kk v celkovém počtu 8 ks a 2ks bytových jednotek typu 3+kk, které by pak byl určeny i pro 
rodiny s dětmi. Takto vystavené byty by opět sloužili jako zaměstnanecké byty Dopravního podniku hl. m. Praha.  
 
Finální návrh označený jako VARIANTA 4 je reakcí na následující požadavky ze strany investora (objednatele):Část 
objektu řešit jako samostatné startovací byty, ideálně v celkovém počtu 10 bytových jednotek, kdy každá bude mít svoje 
vlastní hygienické zázemí a kuchyňku a část objektu zachovat jako ubytovnu, kdy pokoje budou mít buď vlastní hygienické 
zázemí nebo sdílené hygienické zázemí s jiným pokojem a zázemí pro vaření bude řešenou formou společné kuchyňky 
na patře (pokoje budou bez kuchyňských koutů). Všechny tyto požadavky byly v návrhu zohledněny a vzešlo z toho řešení, 
kdy samostatným bytům je vyčleněné třetí nadzemní podlaží, v rámci, kterého je navrženo 8 bytových jednotek typu 1+kk 
a 2 bytové jednotky typu 2+kk včetně skladovacích prostorů. V prvním a druhém nadzemní podlaží jsou pak navrženy 
ubytovací buňky, kdy typ č.1 v celkovém počtu 7ks je řešen jako samostatný pokoj s vlastním hygienickým zázemím a typ 
č.2 v celkovém počtu 8 ks jsou dva samostatné pokoje se sdíleným hygienickým zázemím ve společné chodbě. Sdílená 
kuchyňka je pak navržena naproti schodišti uprostřed dispozice, přístupná ze společné chodby.  
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OBJEKT „G“ 
 

Analýza nákladů pro rekonstrukci systému vytápění stávajících objektů: 
 
1) Lokální zdroje vytápění (kotelny v objektech): 

Výstavba lokálních zdrojů v jednotlivých objektech, kterými bude nahrazen centrální zdroj tepla. Ve stávajících objektech bude 
nutné zřídit samostatné plynové kotelny, pravděpodobně v prostorách výměníkových stanic. Rovněž bude nutné řešit odkouření 
po fasádě nad střechu objektu. 
Náklady na realizaci: 
Realizace 5 kpl lokálních zdrojů vytápění      6 000 000,- Kč  
Stavební úpravy prostor pro kotelny 5 kpl         500 000,- Kč 
Regulační stanice STL/NTL        1 100 000,- Kč 
Rozvody plynu po areálu cca 200 m á 7000 Kč/m     1 400 000,- Kč 
Celkem var. 1         9 000 000,- Kč 
 
2) Centrální zdroj vytápění (centrální kotelna): 

Zachován současný objekt kotelny, kde bude vyměněna technologie vytápění  
 
Náklady na realizaci: 
Kompletní rekonstrukce technologie kotelny      6 500 000,- Kč 
Regulační stanice STL/NTL       1 100 000,- Kč 
Předávací objektové stanice 5 kpl á 250 000,-Kč/1 kpl    1 250 000,- Kč 
Rekonstrukce horkovodních rozvodů v areálu200 m á 14 000,- Kč/m   2 800 000,- Kč 
Rekonstrukce objektu kotelny       4 500 000,- Kč 
Celkem var. 2        16 150 000,- Kč 
 
3) Ponechání současného stavu, včetně zásobování teplem okolních objektů 

Tato varianta není oceněna z důvodu chybějící informací o externích objektech, které jsou momentálně zásobovány teplem. 
V případě realizace této varianty bude nutné zpracovat ekonomickou analýzu a stanovit prodejní cenu GJ tepla pro prodej třetím 
stranám.     
 
Náklady na realizaci: 
Náklady na realizaci nejsou stanoveny z důvodu neznalosti rozsahu nutnosti vytápění externích objektů. 
 
Závěr: 
Z celkového pohledu se jeví jako nejvýhodnější varianta 1), která je však podmíněna souhlasným stanoviskem státní správy, 
zejména Odboru životního prostředí. Z uvažovaných variant je tato nejlevnější, a navíc lze získat prostor pro další výstavbu po 
nevyužitých prostorách kotelny, které bude ovšem nutné zdemolovat. 
 
Poznámky k návrhu řešení: 
1) V případě volby varianty 1 bude nutné řešení předjednat s orgány statní správy, zejména s OŽP (Odbor životního 

prostředí). Existuje možnost, že budou vzneseny námitky proti danému řešení  
2) Příkladová studie je zpracována na základě současného stavu objektů a odhadů jejich tepelných ztrát. V případě 

rekonstrukce stávajících objektů dojde ke snížení potřeb tepla a snížení nákladů na rekonstrukci zdrojů tepla cca o 1/3. 
3) V případě rekonstrukce bez zachování systému vytápění pro externí objekty bude nutné vypovědět smluvní vztah se 

subjekty, kterým je tato služba poskytována. 
4) V případě volby varianty 1 a její následné realizace bude možné využít prostor po bývalé kotelně. Studie možného 

zastavění a náklady na demolice současného objektu nejsou součástí této analýzy. 
5) Náklady na provoz lze uvažovat, že budou velmi podobné v obou případech, jelikož se jedná o stejný druh vytápěcího 

paliva.  
6) Očekávaná lhůta pro získání stavebního povolení a následnou realizace se pohybuje v rozmezí 10 až 12 měsíců. 
7) Ekonomická analýza návratnosti investic a celkové náklady na provoz nejsou předmětem této analýzy. 
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11 OCENĚNÍ OPRAV NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH NÁLEZŮ 
 
Obestavěný prostor (m3) 5 897,0 
Cena za jednotku (CZK/m3, CÚ 2019) 6 890,0 
Cena převzata pro budovy občanské výstavby pro společné ubytování a rekreaci (801.7), s 
mater. charakteristikou svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků (1).  
Lokalita zohledněna vyšší CU pro Prahu (+5 %) 5,0 
Předběžná cena znovupořízení 42 661 672,9 

 
 
Varianta 1 – celková rekonstrukce celého objektu: 
 

Stavební díl 
% podíly 

jednotlivých 
konstrukcí 

Cenový podíl v 
případě 

znovupořízení 

Subj. 
Hodn. 
stavu 

konstrukcí 

Podíl k 
opravě 

Předběžné náklady 
na opravy ve 

standardu 2019 
Poznámka: 

Zemní práce 3,8 1 621 144 Kč 100 5 81 057 Kč 

Výkopové práce v okolí 
objektu – drenážní výkop pro 

odvedení vlhkosti z okolí 
objektu 

Základy, zvláštní 
zakládání 

10,1 4 308 829 Kč 100 0 0 Kč Bez nutnosti zásadních úprav 

Svislé a kompletní 
konstrukce 

15,2 6 484 574 Kč 95 10 648 457 Kč 
Částečná oprava z důvodu 

nových instalací a nové 
dispozice 

Vodorovné 
konstrukce 

6,1 2 602 362 Kč 95 10 260 236 Kč 
Opravy stropních konstrukcí v 
souvislosti s prostupy instalací 

Komunikace 0,4 170 647 Kč 90 20 34 129 Kč 

Lokální opravy v těsném 
sousedství objektu – v 
souvislosti s drenážním 

obkopem 

Úpravy povrchu, 
podlahy 

8,7 3 711 566 Kč 60 44 1 633 089 Kč 

Lokální opravy v ubytovacích 
patrech 25 % (sociálky - 1.NP, 
2.NP, bez chodeb), kompletní 

výměna podlah v rámci 
redispozice - 80 % (kompletní 

3.NP, kromě chodeb) 
Trubní vedení 

(přípojky) 
0,3 127 985 Kč 100 8 10 239 Kč Pouze kontrola stavu – kamera 

Ostatní konstrukce, 
bourání 

4,4 1 877 114 Kč 100 20 375 423 Kč 
Demolice sociálek + 

redispozice 3.NP 
Staveništní přesun 

hmot 
3,1 1 322 512 Kč 100 20 264 502 Kč Vazba na demolice 

Izolace proti vodě 2,4 1 023 880 Kč 90 10 102 388 Kč Opravy v rámci soklu a 1.NP 
Živičné krytiny 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Izolace tepelné 3,5 1 493 159 Kč 0 100 1 493 159 Kč 
cca 3800 m2 fasády EPS 100 

á 1600 m2 
Příplatek za izolace 

fasád 
 4 580 000 Kč 0 100 4 580 000 Kč dtto 

Izolace akustické a 
protiotřesové 

0,2 85 323 Kč 0 44 37 542 Kč 
Opravy v místě nových podlah, 

kročejové izolace 

Izolace chemické 0,3 127 985 Kč 0 100 127 985 Kč 
Náhrada v rámci sociálního 

zázemí 

Vnitřní kanalizace 0,7 298 632 Kč 50 80 238 905 Kč 
Výměn části litinových a 
novodurových rozvodů 

Vnitřní vodovod 0,8 341 293 Kč 20 100 341 293 Kč 
Výměna všech rozvodů v 
pozinkovaných ocelových 

trubkách 
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Strojní vybavení 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Zařizovací 
předměty 

1,1 469 278 Kč 70 100 469 278 Kč 
Výměna podstatné části 

zařizovacích předmětů (WC, 
sprchy) 

Kotelny 1 426 617 Kč 40 20 85 323 Kč Výměna dožitých prvků 
Strojovny 0 0 Kč 0 100 0 Kč  

Rozvod potrubí 1,3 554 602 Kč 0 50 277 301 Kč Výměny části hlavních tras 

Armatury 1 426 617 Kč 30 80 341 293 Kč 
Výměna armatur v rámci 

sociálního zázemí, kotelny a 
jednotek 

Otopná tělesa 1,5 639 925 Kč 60 45 287 966 Kč 

Výměna radiátorů v patře 
redispozic, opravy v části 

ubytovacích jednotek 
(dopojení, pozice, nátěry) 

Konstrukce 
sklobetonové 

0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Konstrukce 
tesařské 

0,6 255 970 Kč 70 10 25 597 Kč Drobné opravy v rámci krovu 

Konstrukce 
klempířské 

1,4 597 263 Kč 60 20 119 453 Kč 
Opravy a údržba stávajících 

prvků (nátěry) 
Krytiny tvrdé 2,4 1 023 880 Kč 70 5 51 194 Kč Drobné opravy 
Konstrukce 

truhlářské, včetně 
oken a dveří 

7,2 3 071 640 Kč 50 90 2 764 476 Kč 
Nové dveře v patře redispozic, 
výměna dožitých dveří v patře 

ubytovny, výměna oken 
Konstrukce 

zámečnické – 
stropy 

6,1 2 602 362 Kč 70 3 78 071 Kč  

Podlahy z dlaždic a 
obklady 

1 426 617 Kč 40 80 341 293 Kč 
Výměna dlažeb v rámci 

sociálek a společných prostorů 
Kamenné dlažby 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Podlahy teracové 0,2 85 323 Kč 50 30 25 597 Kč 
Opravy pouze poškozených 

částí 
Podlahy vlysové a 

parketové 
0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Podlahy povlakové 2 853 233 Kč 40 100 853 233 Kč  

Podlahy ze 
syntetických hmot 

0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Obklady keramické 1 426 617 Kč 35 100 426 617 Kč 
Výměna obkladů v rámci 

sociálek 
Nátěry 0,8 341 293 Kč 35 30 102 388 Kč  

Malby 1 426 617 Kč 35 100 426 617 Kč  

Zasklívání 0 0 Kč 50 100 0 Kč  

Montáž zařízení 
kuchyní 

2,1 895 895 Kč X 100 895 895 Kč 
2 x nové kuchyňky na patrech 
+ kuchyňky v patře redispozice 

Elektromontáže 4,9 2 090 422 Kč 40 35 731 648 Kč Výměny v patře redispozic 
Montáž sdělovací a 

zabezpečovací 
techniky 

0,5 213 308 Kč 40 35 74 658 Kč Výměny v patře redispozic 

Montáže potrubí 0,1 42 662 Kč 0 0 0 Kč  

Montáže 
vzduchotechnických 

zařízení 
0,5 213 308 Kč 0 100 213 308 Kč Náhrady v rámci sociálek 

Montáže 
dopravních zařízení 

a vah 
0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Montáže čerpadel, 
kompresorů 

0,2 85 323 Kč 0 25 21 331 Kč Výměna dožitých 

Montáže měřících a 
regul. zařízení 

0,5 213 308 Kč 0 85 181 312 Kč 
Výměna dožitých, včetně 

regulace topení 
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Montáže ocelových 
konstrukcí – stropy 

1,2 511 940 Kč 0 0 0 Kč  

Zemní práce při 
montážích 

0,1 42 662 Kč 100 0 0 Kč  

Ostatní práce 
montážní 

0,3 127 985 Kč 50 50 63 993 Kč Rezerva 

 100 47 241 673 Kč   19 086 249 Kč  

 
 
Varianta 2 – rekonstrukce pouze omezeného rozsahu, především ve 3.NP 
 

Stavební díl 
% podíly 

jednotlivých 
konstrukcí 

Cenový podíl v 
případě 

znovupořízení 

Subj. 
Hodn. 

stavu kcí 

Podíl k 
opravě 

Předběžné 
náklady na 
opravy ve 

standardu 2019 

Poznámka: 

Zemní práce 3,8 1 621 144 Kč 100 0 0 Kč Bez nutnosti zásadních úprav 
Základy, zvláštní 

zakládání 
10,1 4 308 829 Kč 100 0 0 Kč Bez nutnosti zásadních úprav 

Svislé a kompletní 
konstrukce 

15,2 6 484 574 Kč 95 10 648 457 Kč 
Částečná oprava z důvodu 

nových instalací a nové 
dispozice 

Vodorovné 
konstrukce 

6,1 2 602 362 Kč 95 7 182 165 Kč 
Opravy stropních konstrukcí v 
souvislosti s prostupy instalací, 

redukované 
Komunikace 0,4 170 647 Kč 90 0 0 Kč Bez nutnosti zásadních úprav 

Úpravy povrchu, 
podlahy 

8,7 3 711 566 Kč 60 34 1 261 932 Kč 

Kompletní výměna podlah v 
rámci redispozice - 80 % 
(kompletní 3.NP, kromě 

chodeb) 
Trubní vedení 

(přípojky) 
0,3 127 985 Kč 100 0 0 Kč Bez nutnosti zásadních úprav 

Ostatní konstrukce, 
bourání 

4,4 1 877 114 Kč 100 15 281 567 Kč Redispozice 3.NP 

Staveništní přesun 
hmot 

3,1 1 322 512 Kč 100 15 198 377 Kč Vazba na demolice 

Izolace proti vodě 2,4 1 023 880 Kč 90 5 51 194 Kč Opravy v rámci soklu a 1.NP 
Živičné krytiny 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Izolace tepelné 3,5 1 493 159 Kč 0 40 597 263 Kč 
Pouze lokální opravy omítek + 

nátěr 
Příplatek za izolace 

fasád 
 4 580 000 Kč 0 0 0 Kč dtto 

Izolace akustické a 
protiotřesové 

0,2 85 323 Kč 0 35 29 863 Kč 
Opravy v místě nových podlah, 

kročejové izolace 

Izolace chemické 0,3 127 985 Kč 0 35 44 795 Kč 
Náhrada v rámci sociálního 

zázemí 

Vnitřní kanalizace 0,7 298 632 Kč 50 40 119 453 Kč 

Výměn části litinových a 
novodurových rozvodů, 
zejména ve 3.NP, nové 

stoupací potrubí v místech 
komínů 

Vnitřní vodovod 0,8 341 293 Kč 20 40 136 517 Kč 

Výměn části rozvodů vody, 
zejména ve 3.NP, nové 

stoupací potrubí v místech 
komínů 

Strojní vybavení 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Zařizovací 
předměty 

1,1 469 278 Kč 70 50 234 639 Kč 
Výměna zařizovacích předmětů 

ve 3.NP + dožité v 1.+2.NP 
Kotelny 1 426 617 Kč 40 20 85 323 Kč Výměna dožitých prvků 

Strojovny 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Rozvod potrubí 1,3 554 602 Kč 0 50 277 301 Kč Výměny části hlavních tras 
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Armatury 1 426 617 Kč 30 35 149 316 Kč 
Výměna armatur v rámci 

sociálního zázemí, kotelny a 
jednotek, především ve 3.NP 

Otopná tělesa 1,5 639 925 Kč 60 45 287 966 Kč 

Výměna radiátorů v patře 
redispozic, opravy v části 

ubytovacích jednotek (dopojení, 
pozice, nátěry) 

Konstrukce 
sklobetonové 

0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Konstrukce 
tesařské 

0,6 255 970 Kč 70 10 25 597 Kč Drobné opravy v rámci krovu 

Konstrukce 
klempířské 

1,4 597 263 Kč 60 20 119 453 Kč 
Opravy a údržba stávajících 

prvků (nátěry) 
Krytiny tvrdé 2,4 1 023 880 Kč 70 5 51 194 Kč Drobné opravy 
Konstrukce 

truhlářské, včetně 
oken a dveří 

7,2 3 071 640 Kč 50 60 1 842 984 Kč 
Nové dveře v patře redispozic, 
výměna dožitých dveří v patře 
ubytovny, opravy nátěrů oken 

Konstrukce 
zámečnické – 

stropy 
6,1 2 602 362 Kč 70 3 78 071 Kč  

Podlahy z dlaždic a 
obklady 

1 426 617 Kč 40 50 213 308 Kč 
Výměna dlažeb v rámci sociálek 

a společných prostorů 
Kamenné dlažby 0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Podlahy teracové 0,2 85 323 Kč 50 15 12 799 Kč 
Opravy pouze poškozených 

částí 
Podlahy vlysové a 

parketové 
0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Podlahy povlakové 2 853 233 Kč 40 60 511 940 Kč 
Výměna v rámci 3.NP + pouze 

poškozené části 1.+2.NP 
Podlahy ze 

syntetických hmot 
0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Obklady keramické 1 426 617 Kč 35 50 213 308 Kč 
Výměna obkladů v rámci 

sociálek, pouze 3.NP + opravy 
Nátěry 0,8 341 293 Kč 35 30 102 388 Kč Opravy nátěrů kl. Konstrukcí 
Malby 1 426 617 Kč 35 50 213 308 Kč Nové malby ve 3.NP + opravy 

Zasklívání 0 0 Kč 50 0 0 Kč  

Montáž zařízení 
kuchyní 

2,1 895 895 Kč X 100 895 895 Kč 
2 x nové kuchyňky na patrech + 

kuchyňky v patře redispozice 
Elektromontáže 4,9 2 090 422 Kč 40 35 731 648 Kč Výměny v patře redispozic 

Montáž sdělovací a 
zabezpečovací 

techniky 
0,5 213 308 Kč 40 35 74 658 Kč Výměny v patře redispozic 

Montáže potrubí 0,1 42 662 Kč 0 0 0 Kč  

Montáže 
vzduchotechnických 

zařízení 
0,5 213 308 Kč 0 45 95 989 Kč 

Náhrady v rámci sociálek 3.NP 
+ opravy 

Montáže 
dopravních zařízení 

a vah 
0 0 Kč 0 0 0 Kč  

Montáže čerpadel, 
kompresorů 

0,2 85 323 Kč 0 25 21 331 Kč Výměna dožitých prvků 

Montáže měřících a 
regul. zařízení 

0,5 213 308 Kč 0 85 181 312 Kč 
Výměna dožitých, včetně 

regulace topení 
Montáže ocelových 
konstrukcí – stropy 

1,2 511 940 Kč 0 0 0 Kč  

Zemní práce při 
montážích 

0,1 42 662 Kč 100 0 0 Kč  

Ostatní práce 
montážní 

0,3 127 985 Kč 50 50 63 993 Kč Rezerva 
 100 47 241 673 Kč   10 035 305 Kč  
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12 VÝLUKY PŘI ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DUE DILIGENCE: 
 
Tuto zprávu vyhotovila SGS Czech Republic (dále jen „SGS“) při vynaložení přiměřené odborné péče, pečlivosti a profesionálních 
zkušeností v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce předložené objednateli, obchodními podmínkami a v souladu s příslušnou 
smlouvou, ať již uzavíranou podpisem jednoho dokumentu či přijetím objednávky. 
 
Tato zpráva nebere v úvahu a nemůže předvídat všechny změny podmínek a okolností, které mohou nastat po datu obhlídky předmětu 
posudku a kontrole dokumentů. SGS nenese jakoukoli odpovědnost vůči objednateli nebo libovolné třetí osobě za použití zprávy pro 
jiný účel než ten, pro který konkrétně byla zpráva vyhotovena. 
 
Tato zpráva je založena na aplikaci vědeckých principů a profesionálního posouzení určitých faktů, s výslednými subjektivními 
interpretacemi. Profesionální posudky zde uvedené jsou založené na aktuálně dostupných faktech v rámci existujících informací, 
smluveného rozsahu práce, rozpočtu a harmonogramu. 
 
Pokud by objednatel vyžadoval přesnější závěry, které nelze podložit dostupnými fakty, je záměrem společnosti SGS, aby závěry 
uvedené v této zprávě byly spíše vodítkem, nikoli důvodem pro podniknutí specifických kroků, pokud tak ve zprávě není výslovně 
uvedeno.  
 
SGS poukazuje na to, že její zjištění a závěry zachycené v této zprávě jsou založeny především na písemných a ústních informacích, 
které poskytly třetí osoby – zejména objednatel, správce objektu, projektanti a jejich techničtí poradci, a SGS považuje tyto informace 
za přesné. Společnost SGS byla schopná ověřit tyto informace z první ruky pouze v omezeném rozsahu, prostřednictvím křížové 
kontroly dle dokumentace v přehledu poskytnutých / získaných dokumentů. 
 
Společnost SGS si vyhrazuje právo na případné doplnění závěrů této zprávy, v důsledku doplnění nebo změny vstupních informací 
po datu odevzdání této zprávy. 
 
Tato zpráva včetně příloh, dodatků a souvisejících dokumentů, byla připravena pro využití objednatelem, jeho poradci a zástupci, a 
pro specifikované příjemce. Ostatní osoby se na tuto zprávu mohou spolehnout pouze na základě písemné dohody o spolehlivosti se 
společností SGS, a za stejných smluvních podmínek jako objednatel. 
 
 



Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

OBF MHMP 0091188
Použití Fondu rozvoje dostupného bydlení na území 

hl.m. Prahy
8115 000000012 0811 115 578,0

CELKEM 115 578,0

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Odbor/Organizace

HOM MHMP 45184 Výkupy pozemků budov a staveb - HOM 000000012 0835 115 578,00

C e l k e m 115 578,00

115 578,00

Číslo akce  Název akce UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

ODPA POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

Odbor/Organizace Číslo akce

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/87 ze dne 9. 9. 2021

Účel / Název akce UZ ORJ
Úprava rozpočtu (v 

tis. Kč)     



Důvodová zpráva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost nabídl HMP k odkupu zbytný majetek. 

Konkrétně se jedná o úplatné nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho 

součástí, pozemku parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 

635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 636 včetně budovy č.p. 

519 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 638  včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je 

jeho součástí, pozemku parc.č. 639 včetně budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho součástí a pozemku 

parc.č. 641/6 včetně budovy č.p. 329 (obč. vyb.), která je jeho součástí ( Areál Skloněná), to vše v kat. 

území Vysočany, z vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, IČO: 

00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví HMP za celkovou 

kupní cenu ve výši 115 697 660 Kč. 

Jedna z budov přesahuje na pozemek 641/2 v kat. území Vysočany, ve svěřené správě MČ. 

Areál Skloněná se nachází při ulici U Kloubových domů a Pod Balkánem v městské části Praha 9 - 

Vysočany. 

Dle znaleckého posudku č. 17/2021 (viz. příloha kupní smlouvy), který předložil Dopravní podnik hl.m. 

Prahy, akciová společnost, je cena nemovitostí v Areálu Skloněná 115 400 000 Kč. Převod nemovitých 

věcí je od DPH podle § 56 odst. 3 zákona o DPH osvobozen. 

Další částí kupní ceny jsou i movité věci stanovené na základě kupní smlouvy mezi Dopravním 

podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost a původním nájemcem budov č. RS: 0003510021 ze dne 

8.4.2021 a činí 99 000 Kč + DPH 21%, tedy 119 790 Kč včetně DPH. 

Jednotková cena movitého majetku pro položku 107,84 bez DPH, tj. 130,4864 Kč s DPH (21%). 

Jednotková cena movitého majetku pro položku 2806,72 Kč bez DPH, tj. 3396,1312 Kč s DPH (21%). 

Poslední částí kupní ceny je cena za zpracování znaleckého posudku č. 17/2021 ze dne 22.4.2021 a činí 

147 000 Kč + DPH 21 %, tedy 177 870 Kč včetně DPH. 

Celková kupní cena za předmět koupě je tedy 115 697 660 Kč. 

Celková kupní cena je za nemovité věci, movité věci a znalecký posudek dle výše uvedeného. 

K předloženému Znaleckému posudku č. 17/2021 ze dne 22.4.2021 zadal pro porovnání odbor HOM 

zpracování Stanovisko k hodnotě nemovitostí u společnosti B.I.R.T. GROUP, a.s. Toto stanovisko 

rekapituluje cenové parametry, kdy tržní hodnota nemovitostí je odhadnuta na 119 000 000 Kč. 

Cena za vypracování Stanoviska k hodnotě nemovitostí je 15 000 Kč + DPH. 

 

K části předmětu koupě se v souvislosti s nájemní smlouvou uzavřenou mezi DPP a společností 

EuroAgentur & Travel,a.s. váže spor o vynaložení nákladů na opravy předmětu nájmu,  kdy nájemce 

byl povinen doložit, že vynaložil za opravu předmětu nájmu nad rámec běžné údržby částku alespoň ve 

výši 18 750 000,- Kč. Dle znaleckého posudku, který si DPP nechal v loňském roce zhotovit nedodržel 

nájemce výši proinvestovaných finančních prostředků. Dle tohoto znaleckého posudku bylo 

proinvestováno jen 10 474 000,- Kč. Zbývající investice ve výši 8 276 000,- Kč jsou v současné době 

předmětem jednání mezi DPP a bývalým nájemcem. Primárně se jedná o neuznání některých 

vyfakturovaných prací dle výše uvedené smlouvy. V této věci proběhla jednání, kdy dosud nedošlo ke 

shodě. Další jednání je naplánováno na konec září. Nedodržení této povinnosti je smluvně 

sankcionováno pokutou ve výši 4.158.000,-Kč.  

 



Výkup Areálu Skloněná byl projednán a schválen Komisí Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje 

dostupného bydlení dne 4. 6. 2021. 

Kupní cena ve výši 115 698 tis. Kč (zaokrouhleno) bude uhrazena takto: 

1. z investiční akce č. 0045184 úpravou rozpočtu (převodem z Fondu rozvoje dostupného 

bydlení na území hl. m. Prahy) 

             kupní cena za nemovitý majetek (tj. cena nemovitostí osvobozená od DPH plus cena    

             znaleckého posudku vč. DPH) ve výši 115 578 tis. Kč rozdělená na: 

 

- pozemky     ve výši 54 691,5 tis Kč 

§ 3639 pol. 6130 ORJ 0835 ORG 0045184 UZ 012 

- budovy a stavby    ve výši 60 886,5 tis. Kč 

§ 3639 pol. 6121 ORJ 0835 ORG 0045184 UZ 012 

 

2. z běžných výdajů z rozpočtované částky pro rok 2021 v kapitole 08 (úprava rozpočtu tedy 

v tomto materiálu není požadována) 

kupní cena za movitý majetek vč. DPH  ve výši 120 tis. Kč  

§ 3639 pol. 5137 ORJ 0835 ORG 0093580 

Stav Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP k 30.6.2021 je 1 138 448 005,52 Kč. 

Dále byl tento výkup projednán a schválen na Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu 

podnikání dne 9.6.2021 pod bodem 15. 

Areál Skloněná bude v cílovém stavu sloužit pro dostupné městské bydlení (až 175 nových bytů) a 

zázemí sociálních služeb (objekt kotelny a restaurace), uvažuje se také o umístění služebny Městské 

policie. Jednotlivé objekty se budou postupně rekonstruovat na bytové domy (včetně rekolaudace), v 

krátkodobém horizontu před rekonstrukcí bude jeden z objektů a přilehlá restaurace sloužit jako městský 

hotel. Probíhají jednání s představiteli MČ Prahy 9 o budoucím svěření dvou z pěti domů městské části 

pro rozšíření domova pro seniory, domu s pečovatelskou službou a denního stacionáře, které provozuje 

městskou částí Praha 9 založený ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., který se nachází přímo naproti 

Areálu.  

 

 

Přílohy: 

1) Stanovisko k hodnotě nemovitostí 

2) zápis Komise Rady hl.m. Prahy pro Fond rozvoje dostupného bydlení ze dne 4. 6. 2021 

3) Kupní smlouva č. RS: 0003510021 na movité věci 

4) zápis Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ze dne 9.6.2021 

5) nabídky Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost ze dne 18.11.2020 

6) tabulka zasmluvněnosti 



 

Stanovisko k hodnotě 
nemovitostí 

 
Ubytovací areál Skloněná 

Dopravního podniku hl.m. Prahy, 
akciová společnost 

 
 

na pozemcích p.č. 633, jehož součástí je stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je 
stavba č.p. 522, p.č. 635, jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož součástí je 
stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož součástí je 
stavba č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba č.p. 326, evidované na listu 
vlastnictví č. 590 pro katastrální území Vysočany, obec Praha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel :     Hlavní město Praha 
 

 
Účel zadání:  podklad pro rozhodování o případném 

nákupu majetku  
 
Analýzu zpracovala společnost: B.I.R.T. GROUP, a.s. 

Dlouhá 16 
110 00 Praha 1 

 
 
 
 
 
V Praze 19.5.2021     Za B.I.R.T. GROUP, a.s. 
                                                                                        Ing. Pavel Vorlíček 
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• ÚVOD 

Vypracování tohoto stanoviska bylo zadáno Hlavním městem Prahou, Magistrátem hlavního 

města Prahy, Odborem hospodaření s majetkem MHMP z důvodu rozhodování města o 

případném odkoupení popsaných nemovitostí.  

Stanovisko vychází z informací získaných z veřejně dostupných zdrojů a z dále uvedeného 

znaleckého posudku. V rámci stanoviska nebyl podrobně analyzován stavebně technický 

stav objektů, možnosti jejich napojení na inženýrské sítě ani případné právní okolnosti 

související s prodejem nemovitostí (např. nájemní smlouvy, existují-li).      

 

• PODKLADY 

Stanovisko bylo vypracováno na základě následujících podkladů: 

- Částečný výpis z KN, LV 590, k.ú. Vysočany; 

- Výřez z katastrální mapy na podkladu ortofotomapy; 

- Znalecký posudek č. 17/2021, určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé 

pozemků p.č. 633, jehož součástí je stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je 

stavba č.p. 522, p.č. 635, jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož součástí 

je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož 

součástí je stavba č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož součástí je stavba č.p. 326, evidované 

na listu vlastnictví č. 590 pro katastrální území Vysočany, obec Praha, určení ceny 

zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé výše uvedeného nemovitého majetku pro 

interní potřebu objednatele, vypracovaný společností I R A, spol. s r.o., znalecká 

kancelář, Hálova 62/29, 190 15 Praha 9 k datu 12.04.2021, ze dne 22.04.2021; 

- Informace z aplikace Náhled do katastru nemovitostí; 

- Informace z aplikace geoportal Praha.  
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• METODIKA 

Posuzované nemovitosti byly analyzovány na základě parametrů, které bylo možné zjistit 

z poskytnutých podkladů a z veřejně dostupných databází. Základním vstupní informací 

stanoviska jsou údaje o funkci nemovitostí, o jejich kapacitách, tedy o jejich zastavěné ploše, 

počtu podlaží, o stavebně technickém řešení a aktuálním stavebně technickém stavu. Údaje 

vycházejí primárně z poskytnutého znaleckého posudku. Z něj byla převzata i věcná hodnota 

nemovitosti.   

V prvním kroku byl majetek identifikován a byly stanoveny jeho základní parametry, které 

mají bezprostřední vliv na jeho hodnotu.  

V dalším kroku byl proveden cílený průzkum trhu, kterým byly stanoveny jednotkové prodejní 

ceny, za které by bylo možné srovnatelný majetek pořídit při současné situaci na trhu.  

Jako kontrolní hodnota byla z poskytnutého posudku převzata zjištěná cena nemovitosti.  

Ze všech získaných informací byl proveden závěr o hodnotě nemovitosti a případných 

rizicích či příležitostech spojených s jeho pořízením.  
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• LOKALIZACE 

Nemovitosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• STRUČNÝ POPIS NEMOVITOSTÍ   

Předmětem stanoviska jsou nemovitosti v lokalitě Skloněná v Praze 9, vymezené ulicemi 

Skloněná, U Kloubových Domů a Pod Balkánem. Jedná se o majetek Dopravního podniku 

hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DPP). Okolní zástavba má převážně obytnou funkci 

v různých formách. Celkem se jedná o 7 objektů. Typově se jedná, až na 2 výjimky, o objekty 

sloužící k trvalému i přechodnému ubytování. Jde o zděné objekty, třípodlažní, 

nepodsklepené, zastřešené mansardovou střechou. První výjimkou je přízemní stavba 

restaurace, druhou výjimkou je objekt samostatně stojící kotelna. Dle územního plánu se 

všechny stavby nacházejí v území SV – všeobecně smíšené.  
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Stavba č.p. 329, součást pozemku p.č. 641/6 – kotelna 

Zděný objekt z roku 1982, nepodsklepený, přízemní zastřešený plochou střechou, 

v původním stavu s minimální údržbou. Technický stav je horší. 

Stavba č.p. 515, součást pozemku p.č. 639 – hotel, ubytování 

Zděný objekt po částečné rekonstrukci v roce 1992 (původní z roku 1936) slouží jako 

ubytovací část hotelu. Je třípodlažní, nepodsklepený, zastřešený valbovou střechou. 

Technický stav je dobrý, údržba byla prováděná pravidelně v minimálním rozsahu. 

Stavba č.p. 516, součást pozemku p. č. 638 – hotel, zázemí  

Zděný objekt z roku 1992 byl vybudován dodatečně jako zázemí k hotelu (recepce, 

restaurace). Je přízemní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s nízkou valbou. 

Technický stav je dobrý, údržba byla prováděna pravidelně v minimálním rozsahu. 

Stavba č.p. 517, součást pozemku p.č.633 – ubytovna 

Zděný objekt po částečné rekonstrukci v roce 1990 (původní z roku 1925), v roce 2001 byla 

v objektu rekonstruovaná prádelna. Slouží jako ubytovna. Je třípodlažní, nepodsklepený, 

zastřešený valbovou střechou. Technický stav je horší, údržba byla prováděná pouze v 

minimálním rozsahu. Objekt vykazuje určité konstrukční vady (plíseň, prvky vybavenosti za 

hranicí fyzické životnosti), v zásadě jej bez investic nejde využívat. 

Stavba č.p. 518, součást pozemku p.č. 635 – ubytovna 

Zděný objekt po částečné rekonstrukci v roce 1990 (původní z roku 1925), slouží jako 

ubytovna. Je třípodlažní, nepodsklepený, zastřešený valbovou střechou. Technický stav je 

horší, údržba byla prováděná pouze v minimálním rozsahu. Objekt vykazuje určité 

konstrukční vady (plíseň, prvky vybavenosti za hranicí fyzické životnosti), v zásadě jej bez 

investic nejde využívat. 

Stavba č.p. 519, součást pozemku p.č. 636 – ubytovna 

Zděný objekt po částečné rekonstrukci v roce 1990 (původní z roku 1925), slouží jako 

ubytovna. Je třípodlažní, nepodsklepený, zastřešený valbovou střechou. Technický stav je 

horší, údržba byla prováděná pouze v minimálním rozsahu. Objekt vykazuje určité 

konstrukční vady (plíseň, prvky vybavenosti za hranicí fyzické životnosti), v zásadě jej bez 

investic nejde využívat. 
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Stavba č.p. 522, součást pozemku p.č. 634 – hotel, ubytování 

Zděný objekt po částečné rekonstrukci v roce 1992 (původní z roku 1925) slouží jako 

ubytovací část hotelu. Je třípodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. 

Technický stav je horší, údržba byla prováděná v minimálním rozsahu. 

Tabulka výměr podlahových ploch po objektech 

Objekt Využití Podlahové plochy m
2
 

č.p.  329 kotelna 260,13 

č.p. 515 hotel 1158,4 

č.p. 516 recepce 231,6 

č.p. 517 ubytovna 1150,67 

č.p. 518 ubytovna 1154,69 

č.p. 519 ubytovna 1147,83 

č.p. 522 hotel 1216,25 

CELEM 

 

6 320 

 

• MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Současné majetkové poměry popisuje následující tabulka.  

Tabulka majetkoprávních vztahů 

parcela 
výměra 

m2 

druh pozemku/ 

způsob využití 
LV Vlastník, poznámka 

633 500 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 590 DPP 
Součástí je stavba, 
č.p. 517, bydlení 

634 504 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 590 DPP 
Součástí je stavba, 
č.p. 522, bydlení 

635 499 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 590 DPP 
Součástí je stavba, 
č.p. 518, bydlení 

636 504 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 590 DPP 
Součástí je stavba, 
č.p. 519, bydlení 

638 203 Zastavěná plocha a 
nádvoří 590 DPP Součástí je stavba, 

č.p. 516, bydlení 

639 504 Zastavěná plocha a 
nádvoří 590 DPP 

Součástí je stavba, 
č.p. 515, bydlení 

641/6 297 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 590 DPP 
Součástí je stavba, 
č.p. 329, obč.vyb. 

CELKEM 3 011     

641/2 4 133 Ostatní plocha/zeleň 715 
Hlavní město Praha, 

svěřená správa 
Městská část Praha 9 

Plochy 
v bezprostředním 

okolí objektů 
k bydlení s výjimkou 
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parcela 
výměra 

m2 

druh pozemku/ 

způsob využití 
LV Vlastník, poznámka 

veřejných 
komunikací 

 

K nemovitostem nejsou vázány žádné služebnosti. 

Toto stanovisko pracuje s předpokladem, že nemovitosti jsou užívány v souladu s vydanými 

kolaudačními rozhodnutími. 

 

• STANOVISKO K CENĚ 

Předmětem posouzení je 7 objektů vybudovaných na vlastních pozemcích, okolní pozemky 

jsou v majetku Hlavního města Prahy (svěřeno Městské části Praha 9) a lze je posuzovat 

jako veřejné prostranství.  

Z uvedených objektů jsou 3 objekty nevyužitelné bez vložení významných investic do jejich 

rekonstrukce, jejichž výše bude záležet na konečném standardu objektu. Jeden objekt má 

charakter technické infrastruktury (kotelna), je funkční avšak se zanedbanou údržbou. Zbylé 

3 objekty tvoří funkční celek, jedná se o bývalý hotel Jasmín, dva z objektů slouží ubytování, 

třetí pak jako zázemí hotelu. Tato část majetku je využitelná okamžitě, i když standard ploch 

je spíše nižší. Tomuto rozdělení pak odpovídají i jednotkové ceny stanovené na základě 

cíleného průzkumu trhu. 

Celý soubor nemovitostí lze tak vnímat spíš jako investiční příležitost s bonusem možného 

okamžitého využití části objektů, i když v nižším standardu. Hodnotu využitelných staveb lze 

odhadovat na cca 25 tis. Kč/m2, hodnotu nevyužitelných staveb na cca 15 tis. Kč/m2 a 

hodnotu technického vybavení na 8 tis. Kč/m2. Při celkové výměře 6 320 m2 užitkových ploch 

je tržní cenu souboru nemovitostí odhadovat v úrovni 119 mil. Kč.  

Tržní cena nemovitostí v jejich současném stavebně technickém stavu je tímto stanoviskem 

navržena v úrovni  

     119 000 000 Kč. 

 

 



Stanovisko k hodnotě nemovitostí, ubytovacího areálu Skloněná v majetku DPP 

B.I.R.T. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: 222 316 470, E-mail:birt@birt.cz   
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• KONTROLNÍ PROPOČTY 

Aby pohled na nemovitosti byl komplexní, byly ze znaleckého posudku převzaty věcné 

hodnoty jednotlivých staveb.   

Tabulka věcných hodnot nemovitostí 

Objekt Využití Věcná hodnota Kč 

č.p. 329 kotelna 4 4405 360 

č.p. 515 hotel 10 757 877 

č.p. 516 recepce 2 952 838 

č.p. 517 ubytovna 8 394 314 

č.p. 518 ubytovna 7 824 018 

č.p. 519 ubytovna 7 824 018 

č.p. 522 hotel 10 278 227 

CELEM 

 

44 405 360 

 

Nad rámec uvedeného byly věcnou hodnotou oceněny i venkovní úpravy, horkovod a 

osvětlení terasy. Celková věcná hodnota staveb je tak posudkem stanovena na 54 021 245 

Kč. Pozemky jsou ohodnoceny na 48 525 276 Kč. Celková věcná hodnota nemovitostí je tak 

stanovena na 102 546 521 Kč. 

Věcná hodnota nemovitostí, tedy staveb včetně pozemků, je převzata ze znaleckého 

posudku v úrovni  

102 546 521 Kč. 

 

 

• ZÁVĚR 

Předmětem stanoviska bylo navrhnout tržní hodnotu nemovitostí ve vlastnictví 

Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost, konkrétně staveb na pozemcích p.č. 

633, jehož součástí je stavba č.p. 517, p.č. 634, jehož součástí je stavba č.p. 522, p.č. 635, 

jehož součástí je stavba č.p. 518, p.č. 636, jehož součástí je stavba č.p. 519, p.č. 638, jehož 

součástí je stavba č.p. 516, p.č. 639, jehož součástí je stavba č.p. 515 a p.č. 641/6, jehož 

součástí je stavba č.p. 326, evidované na listu vlastnictví č. 590 pro katastrální území 

Vysočany, obec Praha. 



Stanovisko k hodnotě nemovitostí, ubytovacího areálu Skloněná v majetku DPP 

B.I.R.T. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: 222 316 470, E-mail:birt@birt.cz   
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Cílem stanoviska je poskytnout jeden z podkladů pro rozhodování o možném nákupu 

předmětných nemovitostí.  

Pozemky a stavby mají jediného vlastníka, z části je lze užívat okamžitě, část z nich 

bude vyžadovat určité investice před jejich využíváním. 

Hodnoty byly stanoveny následovně. 

 

   Tabulka rekapitulace cenových parametrů 

Hodnota Hodnota v Kč 

Tržní hodnota 119 000 000 

Věcná hodnota 102 546 521  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19.5.2021   Za B.I.R.T. GROUP, a.s.,  Ing. Pavel Vorlíček 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.05.2021 09:15:03   

1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

00005886
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 731285 Vysočany List vlastnictví: 590

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     633

     634

     635

     636

     638

     639

     641/6

500

504

499

504

203

504

297

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

památkově chráněné 
území

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Vysočany, č.p. 517, bydlení

Vysočany, č.p. 522, bydlení

Vysočany, č.p. 518, bydlení

Vysočany, č.p. 519, bydlení

Vysočany, č.p. 516, bydlení

Vysočany, č.p. 515, bydlení

Vysočany, č.p. 329, obč.vyb

  633

  634

  635

  636

  638

  639

  641/6

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna výměr obnovou operátuo

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 633, Parcela: 634, Parcela: 635, Parcela: 636, Parcela: 638, Parcela: 
639, Parcela: 641/6
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.05.2021 09:15:03   

2
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 731285 Vysočany List vlastnictví: 590

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 
42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

00005886

00005886

00005886

00005886

00005886

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Hospodářská smlouva 2/1989.

Hospodářská smlouva 2/1989 a kolaud. rozh.6389/85/výst.ze dne 10.2.1986,kotelna.

Jiná listina ze dne  Usnesení vlády České republiky ze dne 21.12.1990 č.366
- vložení majetku jako celku do a.s. k 31.12.1990
pol.VZ 54/95 ze dne 31.12.1990.

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 04.04.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 05.04.2011.

Smlouva směnná  ze dne 14.01.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.03.2013.

o

o

o

o

o

Z-2600282/1996-101

Z-2600282/1996-101

Z-2600003/2001-101

V-15757/2011-101

V-12552/2013-101

POLVZ:282/1996

POLVZ:282/1996

POLVZ:3/2001

20.05.2021  09:20:25Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.05.2021 08:55:02   

1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000
Praha 9

00064581

00063894

Vlastnické právo

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 731285 Vysočany List vlastnictví: 715

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Listina

- Bez zápisu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha
9

Pro: 00064581

00063894

RČ/IČO:

Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 
.

o

Z-2600021/1994-101POLVZ:21/1994

Pozemky

                     

     641/2 4133 ostatní plocha zeleň památkově chráněné 
území

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna výměr obnovou operátuo

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 641/2
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2
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

Kat.území: 731285 Vysočany List vlastnictví: 715

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

20.05.2021  09:17:37Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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Záznam 

o hlasování Komise Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území 

hl. m. Prahy – červen 2021 
 

 

 

Přítomni on line:  Mgr. Adam Zábranský (předseda), Mgr. Štěpán Ripka, Ing. Arch Jiří Bláha, 

Ing. Jakob Hurrle, Tomáš Jirkal, Mgr. Petr Kubíček, Vít Lesák, RNDr. Roman 

Matoušek, Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ing. Josef Tunkl, Ing. Alexandra 

Udženija PhD., Pavel Zelenka, Vojtěch Zelenka 

 

Neomluveni:  Ing. Radek Lacko,  JUDr. Hana Kordová Marvanová 

    

 

Program: 

Odkup areálu Skloněná od Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 

 

Projednáno: 

Mgr. Zábranský oslovil mailovou formou členy a členky komise pro fond Rozvoje dostupného 

bydlení, o záměru odkoupit areál Skloněná od Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 

Písemnou formou představil celý projekt:   

Záměrem je financování odkupu areálu Skloněná od Dopravního podniku z prostředků FRDB. Jedná 

se o soubor pěti domů (2x hotel, 3x ubytovna), kotelny a restaurace) u Vysočanského náměstí. Nákup 

objektu schválila již Komise Rady HMP pro úplatné nabytí objektů k bydlení. Odhadní cena je 115,4 

mil. Kč, cenu máme potvrzenou i vlastním odhadem. Cílovým stavem je rekonstrukce všech pěti 

nemovitostí na bytové domy, přičemž by zde mohlo vzniknout až 175 bytů s celkovou plochou přes 

4 000 m2 a náklady na nákup + rekonstrukci okolo 60 000 Kč/m2 bytu. Dávám k hlasování tímto 

způsobem proto, že bychom chtěli nabytí nemovitostí projednat již na červnovém zasedání 

zastupitelstva. 

O případném odkupu jednáme s DP již okolo půl roku, s vedením úřadu a koaličními kolegy jsme 

probírali i jiné možnosti než nákup (směna, snížení základního majetku), ty se však všechny ukázaly 

jako časově a organizačně velmi náročné. Naším cílem je objekty odkoupit a započít rekonstrukční 

projektování a práce co nejdříve, tak, aby objekty nechátraly. Jeden z objektů bude po nabytí možné 

používat jako hotel do doby rekonstrukce. V současné době ještě probíhají jednání s představiteli MČ 

Prahy 9, kteří by měli zájem dva z pěti objektů od HMP následně odkoupit a rekonstruovat na byty + 

použít kotelnu jako zázemí sociálních služeb, i za této varianty by však bylo primárním nabyvatelem 

HMP. 

 

Požádal o prostudování přiložených materiálů a následné hlasování ve zrychlené formě per-rollam. 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Komise Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje 

dostupného bydlení na území hl. m. Prahy 
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Hlasování per-rollam na koupi areálu Skloněná 

 Komise Fondu rozvoje dostupného bydlení doporučuje RHMP a ZHMP 

zakoupení objektů areálu Skloněná od Dopravního podniku HMP, a. s. za cenu 

115,4 mil. Kč. 

 
 

Jméno pro proti zdržel se 

Mgr. Adam Zábranský Ano x x 

Mgr. Štěpán Ripka Ano x x 

Ing. arch. Jiří Bláha Ano x x 

Ing. Jakob Hurrle Ano x x 

Tomáš Jirkal Ano x x 

Mgr. Petr Kubíček Ano x x 

Ing. Radek Lacko ---  ---  ---  

Vít Lesák Ano x x 

JUDr. Hana Kordová Marvanová ---  ---  ---  

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Ano x x 

Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. Ano x x 

Ing. Josef Tunkl Ano x x 

Ing. Alexandra Udženija x x Ano 

Pavel Zelenka Ano x x 

Vojtěch Zelenka Ano x x 

 

 

Hlasování: 12-0-1 (pro-proti-zdržel se); návrh byl schválen. 

 

 

Ověření zápisu: 

 

  

Jméno 

 

 

Datum 

 

Podpis 

 

Zapsal: 

 

 

Ing. Vlasta Tintěrová 

 

 

8.6.2021 

 

 

Schválil: 

 

 

Mgr. Adam Zábranský 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro správu majetku, majetkové 
podíly a podporu podnikání ZHMP  

 

ZÁPIS z 27. jednání 

Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP konaného dne 9. 6. 2021  
v 15:30 hod. 

on-line, formou videokonference, v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni: Viktor Mahrik, Mgr. Petr Kubíček, Petr  Hejma, Bc. Michaela Krausová, Ing.  Kamil  Vavřinec  Mareš, Ing. 

Martin Sedeke, PhDr. Pavel Světlík, Jiří Zajac, Ing. Petr Beneš, Ing. Jan Rak  

Omluveni:   

Nepřítomni: Václav Bílek, Radomír Nepil  

Hosté: Jan Bárta, Gabriela Krejzová, Zdena Burdová, Kateřina Schön   

Jednání řídil: Viktor Mahrik, předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP   
   

 

Text zahájení: 

Předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP zahájil jednání v 15:30, přivítal 
přítomné členy a hosty a konstatoval, že je výbor schopen usnášení. Bylo navrženo přeřazení bodu č. 6 jako bod č. 4 
programu a stažení původních bodů č. 11 a 17. Dále bylo navrženo zařazení dodatečného materiálu - prezentace stavu 
rozpracovanosti Majetkové koncepce HMP jako bod č. 16. Všechny úpravy v programu byly jednomyslně schváleny. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Schválení programu 27. jednání 9.6.2021 

2. Informace k zápisu z 26. jednání 19.5.2021 

3. Schválení ověřovatele zápisu z 27. jednání 9.6.2021 

4. Doplnění materiálu k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č.54/2 v k.ú. Drasty ,obec Klecany o celkové 
výměře 8777 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví žadatelů přilehlých bytových domů. 

5. k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 4261/259 a parc. č. 4261/260 vše v k. ú. Smíchov na základě 
stížnosti Mgr. et. Mgr. Víta Bavora, advokátní kancelář Šich-Bavor 

6. k návrhu na projednání záměru převodu částí pozemků parc. č. 3800/1 o výměře cca 315 m2, parc. č. 1795/1 o 
výměře cca 34 m2 a parc .č. 1803 o výměře cca 75 m2  k.ú. Libeň, a to  formou zřízení práva stavby 

7. k návrhu na projednání záměru převodu pozemků parc. č. parc. č. 2566/1 o výměře 6 802 m2, parc. č. 2567 o výměře 
312 m2, parc. č. 2568 o výměře 39 m2 a parc. č. 2569 o výměře 2016 m2 v k.ú. Kobylisy, a to formou zřízení práva 
stavby 

8. k návrhu na revokaci usnesení Rady hl.m. Prahy č.45 ze dne 11.1.2021 a k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č.1647/3 k.ú. Ďáblice 

9. k návrhu na bezúplatný převod části pacely č. 158/3 v k.ú. Chýnov u Tábora 

10. k návrhu na projednání záměru prodeje pozemků parc.č. 1428/13, parc.č. 1428/14 a parc.č. 1428/8 k.ú. Troja 

11. k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 113/1 k.ú. Střešovice 

12. k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice 
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Bod Věc 

13. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 221/39, 221/40 a 221/41 k.ú. Černý Most 

14. úplatný převod pozemků parc. č. 3185/14 o výměře 27 m2 a parc. č. 3185/15 o výměře 12 m2 a parc. č. 2837/2 o 
výměře 4 m2 vše v k.ú. Michle 

15. k úplatnému nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 
634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), 
která je jeho součástí, pozemku parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 
638  včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 639 včetně budovy č.p. 515 (bydlení), 
která je jeho součástí a pozemku parc.č. 641/6 včetně budovy č.p. 326 (obč. vyb.), která je jeho součástí ( Areál 
Skloněná), to vše v kat. území Vysočany 

16. Majetková koncepce HMP 

17. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Schválení programu 27. jednání 9.6.2021 

Bylo navrženo přeřazení bodu č. 6 jako bod č. 4 programu a stažení původních bodů č. 11 a 17. Dále bylo navrženo 
zařazení prezentace stavu rozpracovanosti Majetkové koncepce HMP jako bod č. 16. 
 
upravený program byl schválen, PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

2. Informace k zápisu z 26. jednání 19.5.2021 

informace k zápisu z 26. jednání byla vzata ne vědomí per rollam, PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4 

3. Schválení ověřovatele zápisu z 27. jednání 9.6.2021 

ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Zajac, PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4. Doplnění materiálu k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č.54/2 v k.ú. Drasty ,obec Klecany o celkové výměře 
8777 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví žadatelů přilehlých bytových domů. 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   n e so uh l as í  

s úplatným převodem částí parc.č. 54/2 v kú.Drasty ,obec Klecany o celkové výměře 8777 m2 oddělených 
geometrickými plány a nově zapsaných jako parc. č. 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 
54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/20 v k.ú. Drasty, obec Klecany o celkové výměře 8777 m2 z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví fyzických osob a právnické osobě za celkovou kupní cenu ve výši 
3.291.375,- Kč, tj. 375 Kč/m2 + 21% DPH 

I I .   d o po ru ču je  

odboru HOM MHMP zajistit zpracování znaleckého posudku na výši nájemného v místě a čase obvyklou 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
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5. k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 4261/259 a parc. č. 4261/260 vše v k. ú. Smíchov na základě 
stížnosti Mgr. et. Mgr. Víta Bavora, advokátní kancelář Šich-Bavor 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   n e so uh l as í  

s úplatným převodem pozemku parc. č. 4261/260 o výměře 106 m2 a pozemku parc. č. 4261/259 o výměře 112 
m2 vše v k.ú. Smíchov zapsaných na LV č. 2838 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví vlastníků sousedících 
pozemků, za kupní cenu 700 Kč/m2 se zástavním právem na dobu 10 let ve prospěch hl.m. Prahy dle 
usnesení č. 1475 ze dne 25.9.2007 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

6. k návrhu na projednání záměru převodu částí pozemků parc. č. 3800/1 o výměře cca 315 m2, parc. č. 1795/1 o výměře 
cca 34 m2 a parc .č. 1803 o výměře cca 75 m2  k.ú. Libeň, a to  formou zřízení práva stavby 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 
 

I .   s o uh l as í  

se záměrem zřízení práva stavby k částem pozemků parc. č. 3800/1 o výměře cca 315 m2, parc. č. 1795/1 o 
výměře cca 34m2 a parc. č. 1803 o výměře cca 75m2 k.ú. Libeň za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku, a to na dobu max. 80 let. V případě odsouhlasení záměru zřízení práva stavby k částem cit. 
pozemků v k.ú. Libeň, budou výměry upřesněny vypracováním geometrického plánu dle přiloženého 
zákresu v mapě 

I I .   d o po ru ču je  

konkretizovat parametry práva stavby zejména z pohledu ekonomického a délky trvání, z toho důvodu 
doporučuje materiál předložit také k projednání Výboru pro sport a volný čas ZHMP 

 

I I I .   d o po ru ču je  

takto doplněný materiál předložit k opětovnému projednání Výboru pro správu majetku, majetkové podíly  
a podporu podnikání ZHMP 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

7. k návrhu na projednání záměru převodu pozemků parc. č. parc. č. 2566/1 o výměře 6 802 m2, parc. č. 2567 o výměře 
312 m2, parc. č. 2568 o výměře 39 m2 a parc. č. 2569 o výměře 2016 m2 v k.ú. Kobylisy, a to formou zřízení práva stavby 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 
 

I .   s o uh l as í  

se záměrem zřízení práva stavby k pozemkům parc. č. 2566/1 o výměře 6 802 m2, parc. č. 2567 o výměře 312 m2, 
parc. č. 2568 o výměře 39 m2 a parc. č. 2569 o výměře 2016m2 v k.ú. Kobylisy = celkem výměra 9169 m2 
za cenu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, a to na dobu max. 80 let 

I I .   d o po ru ču je  

konkretizovat parametry práva stavby zejména z pohledu ekonomického a délky trvání, z toho důvodu 
doporučuje materiál předložit také k projednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
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I I I .   d o po ru ču je  

takto doplněný materiál předložit k opětovnému projednání Výboru pro správu majetku, majetkové podíly  
a podporu podnikání ZHMP 

 

přijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

8. k návrhu na revokaci usnesení Rady hl.m. Prahy č.45 ze dne 11.1.2021 a k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č.1647/3 k.ú. Ďáblice 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným nabytím spoluvl. podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům parc.č. 1647/2 a 1647/4, spoluvl. podílu ve výši id. 
1/5 k pozemku parc.č.  1647/3 a spoluvl. podílu ve výši id. 1/11 k pozemku parc.č. 1647/1  vše k,ú, Ďáblice 
za celkovou kupní cenu 774 600,- Kč tj. 2 200,- Kč za 1 m² 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

9. k návrhu na bezúplatný převod části pacely č. 158/3 v k.ú. Chýnov u Tábora 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s bezúplatným převodem části pozemku p.p.č. 158/3 v k.ú. Chýnov u Tábora za účelem majetkoprávního 
narovnání pozemku pod stavbou místní komunikace za podmínky změny zřizovací listiny Galerie hlavního 
města Prahy příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

I I .   žá d á  

HOM MHMP předložit k projednání Radě hl.m. Prahy a následně Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na bezúplatný 
převod pozemku dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

10. k návrhu na projednání záměru prodeje pozemků parc.č. 1428/13, parc.č. 1428/14 a parc.č. 1428/8 k.ú. Troja 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným převodem pozemků parc. č.1428/13 o výměře 1.154 m2 a  parc.č. 1428/14 o výměře 258 m2 v k.ú. 
Troja za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.996.575 Kč, tj. 2.122,22 Kč/m2, a pozemku parc.č. 1428/8 
o výměře 792 m2 v k.ú. Troja za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.680.624 Kč, tj. 2.122 Kč/m2. 
Znalecké posudky budou součástí materiálu pro rozhodnutí RHMP a následně ZHMP 

I I .   žá d á  

předložit materiál k projednání Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
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11. k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 113/1 k.ú. Střešovice 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným převodem pozemku parc. č. 113/1 k.ú. Střešovice o výměře 303 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Pavel Hnilička Realizace, s.r.o., která nabídla v rámci výběrového řízení 
nejvýhodnější nabídku, za kupní cenu 9.001.000 Kč + 21% dph, tj. cca 29.703 Kč/m2 + 21% dph 

I I .   žá d á  

předložit RHMP a ZHMP návrh na úplatný převod dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

12. k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným převodem pozemku parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice o výměře 249 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PSN s.r.o., která nabídla v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku, za kupní 
cenu 7.815.114 Kč + 21% dph, tj. 31.386 Kč/m2 + 21% dph 

I I .   žá d á  

předložit RHMP a ZHMP návrh na úplatný převod dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

13. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 221/39, 221/40 a 221/41 k.ú. Černý Most 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným převodem pozemků parc. č. 221/39 o výměře 125 m2, parc. č. 221/40 o výměře 216 m2 a parc. č. 
221/41 o výměře 172 m2, vše v k.ú. Černý Most, pro vlastníky byt. domů č.p. 1047, 1048, 1049, 1050, 
1051, 1052, 1053 v k.ú. Černý Most (dle LV 3647)  za cenu dle aktuálního znaleckého posudku 
stanovujícího cenu obvyklou (tržní), min. však za cenu dle cenové mapy pozemků pro rok 2021 

I I .   žá d á  

předložit materiál RHMP a následně ZHMP s návrhem na úplatný převod dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
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14. úplatný převod pozemků parc. č. 3185/14 o výměře 27 m2 a parc. č. 3185/15 o výměře 12 m2 a parc. č. 2837/2 o výměře 
4 m2 vše v k.ú. Michle 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným převodem pozemků parc. č. 3185/14 o výměře 27 m2 a parc. č. 3185/15 o výměře 12 m2 a parc. č. 
2837/2 o výměře 4 m2 vše v k.ú. Michle, za účelem sloučení s pozemky parc. č. 2838/1 a parc. č. 2838/4 
ve vlastnictví SJM žadatelů, za kupní cenu dle aktuálního znaleckého posudku, min. však za cenu dle 
cenové mapy pozemků pro rok 2021 

I I .   žá d á  

HOM MHMP předložit materiál k projednání v zastupitelských orgánech hl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení 

 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

15. k úplatnému nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 634 
včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je 
jeho součástí, pozemku parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 638  včetně 
budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 639 včetně budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho 
součástí a pozemku parc.č. 641/6 včetně budovy č.p. 326 (obč. vyb.), která je jeho součástí ( Areál Skloněná), to vše v 
kat. území Vysočany 

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr 

Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s úplatným nabytím pozemku parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku 
parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 635 včetně budovy 
č.p. 518 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je 
jeho součástí, pozemku parc.č. 638  včetně budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku 
parc.č. 639 včetně budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho součástí a pozemku parc.č. 641/6 včetně 
budovy č.p. 326 (obč. vyb.), která je jeho součástí (Areál Skloněná), to vše v kat. území Vysočany,  
z vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, se sídlem 
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví HMP za celkovou kupní cenu ve výši  
115 646 000 Kč + DPH 

 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

16. Majetková koncepce HMP 

 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP vzal předloženou prezentaci na vědomí. 

 

17. Různé 

 
- proběhla diskuze o stavu případu SK Uhelné sklady 
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Jednání Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP bylo ukončeno v 17:40, termín příštího 
jednání nebyl stanoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Jiří Zajac, člen Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP  

Zapsal: Ing. Jan Rak, tajemník Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP   

Viktor Mahrik 
předseda Výboru pro správu majetku, 
majetkové podíly a podporu podnikání 

ZHMP 
 
 
 
 
  
  
 







Příloha č.6 k důvodové zprávě

Informace o investiční akci vlastního HMP v tis. Kč údaje platné k datu: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky
Zbývá Kontrolní Závazky/ Zbývající

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet profinanc. číslo zasmluvnění závazky/ běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky po 31.12.2020 zasmluvnění navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) celkem k úhradě dokončenou akci

HOM MHMP 45184
Výkupy pozemků budov a 

staveb - HOM
2020 2023 2 342 415,80 349 774,20 345 000,00 0,00 145 050,10 605 578,00 0,00 0,00 408 000,00 0,00 0,00 979 069,00 0,00 0,00 0,00 1 992 641,60 5,40 494 824,30 145 050,10 0,00

Informace o veřejné zakázce vlastního HMP v tis. Kč údaje vycházející z tisku: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) dokončenou akci

HOM MHMP 45184
Výkupy pozemků budov a 

staveb - HOM
2020 2023 115 578,00 0,00 115 578,00 0,00 115 578,00 115 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informace o investiční akci vlastního HMP v tis. Kč údaje po schválení tisku: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky
Zbývá Kontrolní Závazky/ Zbývající

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet profinanc. číslo zasmluvnění závazky/ běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky po 31.12.2020 zasmluvnění navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) celkem k úhradě dokončenou akci

HOM MHMP 45184
Výkupy pozemků budov a 

staveb - HOM
2020 2023 2 457 993,80 349 774,20 460 578,00 0,00 260 628,10 721 156,00 0,00 0,00 408 000,00 0,00 0,00 979 069,00 0,00 0,00 0,00 2 108 219,60 5,40 610 402,30 260 628,10 0,00

v1.3

Poznámky: Řádek 11 - "požadavky na rozpočet H9", "Celkové náklady akce H1", "Rozpočet upravený H3", "Profinancovanost H0" - údaje musí být přesné, vycházející z dat v  ekonomických systémech. 

Požadavky na rozpočet 2021 musí být vyšší nebo rovny rozpočtu upravenému 2021 - zásada H9 => H3

Výše závazků/zasmluvnění nesmí být vyšší než požadavky na rozpočet. V roce 2021 nesmí být tyto závazky vyšší než rozpočet upravený 2021.

Kontrolní číslo V31 co nejblíže nule.

"Smlouva" = platné smluvní závazky celkem, a to vyplývající nejen z podepsaných smluv, ale i objednávek atp. k danému datu v daném roce. V ř. 21 figurují následky projednávaného tisku.

"Předběžný závazek" = závazky vyplývající ze schválených záměrů na zakázky, z vyhlášených zakázek bez záměrů atp. k danému datu v daném roce. V ř. 21 figurují následky projednávaného tisku.

18.8.2021

R: 40446

R: 40446

Úpravu "požadavků na rozpočet H9" provádí odbor/řídicí odbor MHMP sám v průběhu celého kalendářního roku. V případě plánované úpravy je v ř. 21 vyplněna jen částka, o kterou bude stávající požadavek upravován. Následnou úpravu v systému provede odbor/řídící odbor MHMP za dodržení platných zásad pro pořizování požadavků na aktuální rok i 

roky následující.
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Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1975 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 633 včetně budovy č.p. 517 (bydlení), která je jeho 
součástí, pozemku parc. č. 634 včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, 

pozemku parc. č. 635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc. č. 
636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc. č. 638 včetně 

budovy č.p. 516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc. č. 639 včetně budovy č.p. 515 
(bydlení), která je jeho součástí a pozemku parc. č. 641/6 včetně budovy č.p. 329 (obč. vyb.), 

která je jeho součástí, nazývané též Areál Skloněná, to vše v kat. území Vysočany, z vlastnictví 
Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, se sídlem 
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ vč. úpravy celkových nákladů 
akce č. 45184 - Výkupy pozemků budov a staveb - HOM 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

úpravu celkových nákladů investiční akce č. 45184 - Výkupy pozemků, budov a staveb - 
HOM MHMP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Mgr. Janu Chabrovi, radnímu Mgr. Adamovi Zábranskému 

1.  předložit návrh na uzavření kupní smlouvy a návrh na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 9.9.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce č. 45184 - Výkupy pozemků, 
budov a staveb - HOM MHMP dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 3.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Jan Chabr, radní Mgr. Adam Zábranský  
Tisk: R-40446  
Provede: radní Mgr. Jan Chabr, radní Mgr. Adam Zábranský, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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