
 
 
 

CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. 
Z n a l e c k ý  ú s t a v 
 

 

  
 

  

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo – 149-08/2020 

6 
 6 

NEMOVITÁ VĚC: Jihoměstský pivovar, s.r.o., Podjavorinské 1602/11, Praha 4 - Chodov 
 Katastrální údaje: Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Chodov, kód k.ú. 

728225, LV 10585 
Ostatní stavby: Objekt bývalé trafostanice (dnes sklad) 
Pozemky: 2917, 2919 
 Vlastník pozemku: Jihoměstský pivovar, s.r.o., , spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

  

OBJEDNATEL: Dražební společnost MORAVA s.r.o..; obj. ze dne: 31.1.2020 
Adresa objednatele: Dlouhá 4433, 760 01 Zlín 

 telefon:  e-mail: kasikova@draspomorava.cz 
 IČ: 26275953 DIČ: IČ: 26275953 
  

ZHOTOVITEL : CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. 
Adresa zhotovitele: KVÍTKOVÁ 4703, 760 01 ZLÍN,  

 telefon: +420 724 249 401 e-mail: cenyaodhady@gmail.com 
 IČ: 60711485 DIČ: CZ60711485 
  

ÚČEL OCENĚNÍ: Jiné (ocenění stávajícího stavu) 
  

Účel úvěru: ¨ koupě  ¨ výstavba  ¨ změna stavby  ¨ rekonstrukce  ¨ refinancování  ¨ leasing  ý 
jiné 

 

   
 
 Současný stav  
OBVYKLÁ CENA  37 000 000 Kč  

 
Datum místního šetření: 25.5.2020    Datum zpracování : 31.5.2020 

 
Počet stran: 67  stran  Počet příloh: 50 Zpracováno programem NEMExpress verze: 2.1.50 

 
V Praze, dne 31.5.2020 Otisk razítka CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o. 
Ing. Simona Servusová 
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STAV POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI   ý stavba dokončena v r. 1970 ý změna stavby v r. 2010

 ¨ rekonstrukce v r.  
Rekonstrukce:     ý celková        ¨ dílčí ¨ střecha ¨ fasáda, zateplení ¨ okna, dveře ¨ 
ostatní 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Konstrukce: ý zděné ¨ betonové ¨ montované Konstrukce: ̈  zděné ¨ betonové ¨ montované 
 ¨ kovové ¨ dřevěné ¨ jiné  ¨ kovové ¨ dřevěné ¨ jiné 
Využití: ¨ bydlení ¨ pronájem ý podnikání Využití: ¨ bydlení ¨ pronájem ¨ podnikání 
 ¨ bydl., podn. ¨ část. obsazen ¨ volný objekt  ¨ bydl., podn. ¨ část. obsazen ¨ volný objekt 
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna Okolí : ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna 
 ¨ ostatní ¨ nákupní zóna  ¨ ostatní ¨ nákupní zóna 
Příjezd: ý zpevněná komunikace Příjezd: ¨ zpevněná komunikace 
Přípojky: ý / ¨ voda ý / ¨ kanalizace ý / ¨ plyn Přípojky: ¨ / ¨ voda ¨ / ¨ kanalizace ¨ / ¨ plyn 
 ý / ¨ elektro  ý telefon  ¨ / ¨ elektro  ¨ telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  ý MHD ¨ železnice ¨ autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  ý dálnice/silnice I. tř  ý silnice II.,III.tř   
Poloha v obci: Okrajová část - sídlištní zástavba 
Počet obyvatel: 1 294 513 (růst) 
Stavebně technický stav stavby: výborně udržovaná 
Vytápění:  ústřední / etážové - tepelné čerpadlo 
Energetický průkaz stavby:   
Prodejnost nemovité věci:  prodejná od 6 do 12 měsíců 

Typ PP RD 
Obytná/ 
Nebyt. 

Garáž Pozemky 
 výměra 

OP ZP Rozesta- 
věnost 

Typ PP RD 
Obytná/ 
Nebyt. 

Garáž Pozemky 
 výměra 

OP     ZP 

 m2 ks m2 m3 m2 %  m2 ks m2 m3 m2 

 0 / 856 0 761 4 806 615 100,00   /  0 761   

 

KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 
 Dle sdělení vlastníka oceňovaný soubor nemovitého majetku není předmětem převodu. 

  
 
 

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 
 Současný stav Budoucí stav 

Porovnávací hodnota 36 921 500 Kč 0 Kč 
Výnosová hodnota 27 343 813 Kč 0 Kč 
Věcná hodnota 22 223 286 Kč 0 Kč 

Obvyklá cena 
Obvyklá cena zaokrouhleně 

36 920 000 Kč 
37 000 000 Kč 
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- z toho hodnota pozemku 3 287 520 Kč 0 Kč 
 

Minimální cena v rekonstrukci x  
Vklad investice do nemovité věci 0 Kč x 
Reprodukční cena pro pojištění 24 136 520 Kč 0 Kč 
- z toho hlavní budova 23 069 520 Kč 0 Kč 
- ostatní objekty 1 067 000 Kč 0 Kč 

 
 
Komentář ke stanovení obvyklé ceny 
 

V rámci ocenění byly zpracované tři oceňovací metody a to  

- věcná hodnota 
- výnosová hodnota  

- porovnávací hodnota 

  

 
Věcná hodnota (cca 22,2 mil. Kč) zobrazuje zejména stavebně technický stav vlastní nemovitosti, její objem, stavebně-

technické provedení, nedá se však do ní promítnout její poloha, přístupnost a dostupnost, využitelnost, velikost 

souvisejících pozemků, vybavenost samotných objektů i další podstatné faktory mající vliv na cenu obvyklou. Věcnou 
hodnotu proto nelze brát jako konečnou tržní hodnotu.  

 

Výnosová hodnota je modelovaná z na základě zjištěného tržního nájemného v daném místě a čase se zohledněním 
kapacity / kvality oceňovaného nemovitého majetku prostor.  Výnosová hodnota je stanovena ve výši cca 27 400 000 

Kč.  

 
Porovnávací metoda postavena na zjištěných nabídkách majetku obdobného typu v širší lokalitě ke dni zpracování 

ocenění. Porovnávací hodnota po zohlednění všech rozdílových aspektů vybraných vzorků je stanovena ve výši cca 

36 920 000 Kč.  
 

ZÁVĚR: S ohledem na charakter nemovitosti, kdy se jedná o soubor nemovitého majetku ve 
funkčním celku (objekt + vlastním pozemky), který je užívaný jako restaurační zařízení, je tržní 
hodnota stanovena na základě porovnávací metody ve výši 36 920 000 Kč.  Jednotková cena za 
1m2  užitné plochy je stanovený ve výši 38 500 Kč/m2 . Jednotková cena se jeví jako opakovaně 
dosažitelná při hypotetickém prodeji předmětného souboru nemovitého majetku v daném místě a 
čase. 
 
Výše uvedená tržní hodnota je platná za podmínek:  
- výmaz všech zástavních práv a zákazu zcizení z části LV „C”  
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Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 

Oceňovaná nemovitost je součástí sídlištní zástavby postavené v průběhu 70. a 80. let minulého století na území 

tehdejšího starého Chodova. Hlavní stavbou nemovitosti je objekt ”Jihoměstského pivovaru„ č.p. 1602 postavený na 

pozemku č. parc. 2917 - zast. pl. a nádvoří, který vznikl přestavbou původní blokové sídlištní kotelny. Dalším oceňovaným 
objektem je objekt sousední bývalé trafostanice postavené na pozemku č. parc. 2919 - zast. pl. a nádvoří. Přístup k 

nemovitosti je po městských zpevněných komunikacích, a to odbočením z hlavní silnice, ulice Hviezdoslavova do menší 

obslužné sídlištní komunikace, ulice Michnova. Na rohu této ulice a další místní obslužné komunikace, ulice Podjavorinské, 

pak nemovitost leží. V okolí nemovitosti se nachází klasická sídlištní zástavba panelovými objekty bydlení a občanskou 
vybaveností (zdravotnické středisko, školy, školky a základní obchodní vybavenost), s poměrně značným pohybem osob 

a jejich velkou koncentrací. Díky nedalekým stanicím metra trasy C – Háje a Opatov je lokalita dobře dostupná i z centra 

města. Polohu v místě s ohledem na charakter nemovitosti lze považovat za dobrou až velmi dobrou. 

 

Poloha, okolí a dopravní dostupnost 

Poloha v obci: Okrajová část - sídlištní zástavba 
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní   
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ý MHD ¨ železnice ¨ autobus  
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): ý dálnice/silnice I. tř ý silnice II.,III.tř   

 

Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 

příslušenství) 
Předmětná nemovitost byla oceněna v roce 2011 Ing.  V. Čechem, v r. 05/2019 Ing. Kamilou Štěpánkovou, z těchto 

ocenění byly převzaty výměry, některé popisy a další údaje, které byly ověřeny a zaktualizovány na základě skutečností 
zjištěných při místním šetření. 

 

Předmětem ocenění je zděný objekt bývalé blokové kotelny, který byl v roce 2010 přestaven na objekt ”Jihoměstského 
pivovaru„ č.p. 1602. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a přístavbou, který je 

postaven jako volně stojící na pozemku č. parc. 2917 - zast. pl. a nádvoří.  

 
Dalším oceňovaným objektem je objekt bývalé trafostanice postavené na pozemku 

č. parc. 2919 - zast. pl. a nádvoří, který zatím bez zásadní přestavby (pouze s demontovanou 

technologií) slouží jako skladové prostory. 
 

Pivovar je funkční, funguje jako restaurační zařízení, na okolních pozemcích ve vlastnictví HMP, které má vlastník 

pronajaty, je situována letní zahrádka a parkovací plochy. 
 

Další popisy viz věcná hodnota. 

 

Technický popis oceňované nemovité věci 
Stavba dokončena v r. 1970 Dílčí rekonstrukce v r.  Celková rekonstrukce v r. 2010 
Stavebně technický stav: výborně udržovaná 
Energetický průkaz stavby:  
Rekonstrukce stavby: ý celková   ¨ dílčí   ¨ střecha   ¨ fasáda, zateplení   ¨ okna, dveře   ¨ interiér 
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Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Přípojky (veř./vl.): ý / ¨ voda ý / ¨ kanalizace ý / ¨ plyn ý / ¨ elektro ý telefon  
Přístupová komu.: ý zpevněná ¨ nezpevněná přes pozemky parc. číslo 2895, 2923/5, 2918  
Využití: ¨ bydlení ¨ pronájem ý podnikání ¨ bydl. a podnik. ¨ část. obsazen ¨ volný objekt  

Přístup a příjezd k pozemku 

ý z veřejné komunikace ¨ přes vlastní pozemky ¨ zajištěn věcným břemenem 

¨  jiné zajištění přístupu k pozemkům ¨ právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář 

2895 ostatní plocha, ostatní komunikace Hl.m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

2923/5 zeleň Hl.m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

2918 ostatní plocha, ostatní komunikace Hl.m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

¨ Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 

ý Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 

¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 

¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 

pronajímatele 

Typ smlouvy:  

Doba nájmu:  

Výše nájmu:  

Další komentář k zhodnocení nájemního vztahu 

k datu ocenění ze strany objednatele nebyla předložená nájemní smlouva  

Vyhodnocení rizik nemovité věci 

Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí  
NE

  
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací  

Popis rizik spojených s právním stavem nemovité věci 

Porovnáním předložené projektové dokumentace (půdorys 2.NP/1.patro-nový stav/návrh SO 01) opatřené razítkem místně 
příslušného stavebního úřadu Praha 11 (PD z pro stavební řízení z roku 2008 - OV/2008/003995/Kři), byl shledán nesoulad 
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mezi skutečně zjištěným dispozičním řešením objektu a vydaným kolaudačním souhlasem Čj .: MCP11/10/015921/OV/Kří 
ze dne 16.3.2010.  Rozdíl spočívá v neexistenci sociálního zázemí pro hosty v rámci 2.NP (v projektové dokumentaci 

označené jako prostory 210, 211, 212, 213, 214 a 215) a zjištěného nezakresleného salónku pro hosty.   

K datu ocenění není známa informace o zákazu provozování oceňovaného objektu (provoz malého 
pivovaru s restauračním provozem) či jeho omezení s ohledem na zjištěný rozpor. Uvedené 
zjištění/riziko je zohledněné v stanovené tržní hodnotě.     
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 1  

 

Nemovitá věc:  ¨ byla v minulosti zaplavena ý nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě: ¨ doporučuji                ý není nutné 

Popis rizik spojených s umístěním nemovité věci 

Rizika nezjištěné  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Reálná břemena a služebnosti neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí)  
ANO Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího)  
ANO Ostatní právní omezení  

Popis věcných břemen a obdobných zatížení 

Na LV č. 10585 pro k.ú. Chodov je v části C uvedeno: 
- věcné břemeno pro Pražskou teplárenskou a.s. (parc. č. 2917) 

- zástavní právo smluvní pro BONWER WIN, a.s. 

- zástavní právo smluvní pro Dalibora Pobořila 
- závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh 

- závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého 

Na LV č. 10585 pro k.ú. Chodov je v části D uvedeno 

-změna výměr obnovou operátu (parc. č. 2917) 

 
Výše uvedená zástavní práva nejsou zohledněná v stanovené tržní hodnotě! 
 

Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek  

ANO Zákaz zcizení nebo zatížení  
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Popis ostatních rizik 

Na LV č. 10585 pro k.ú. Chodov je v části C uvedeno: 

- zákaz zcizení nebo zatížení pro Dalibora Pobořila 
 

Výše uvedený zákaz zcizení / omezení výkonu vlastnictví není zohledněn v stanovené tržní hodnotě! 
 

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 10585 
Kraj: CZ010 Hlavní město Praha Okres: CZ0100 Hlavní město Praha 

Obec: 554782 Praha Katastrální území: 728225 Chodov 

Ulice:  č.o.:  

Vlastníci Podíl 
PO IČO: 28448677 Jihoměstský pivovar, s.r.o.  1 / 1 

Pozemky  
2917  Pozemek katastru nemovitostí (KN) 628 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
     součástí je Budova s číslem popisným 1602, část obce Chodov, Stavba technického vybavení   

 

2919  Pozemek katastru nemovitostí (KN) 133 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
     součástí je Budova bez čísla popisného nebo evidenčního , část obce , Stavba technického vybavení   

 
     

 

Výpočet věcné hodnoty staveb 
Předmětem ocenění je objekt s malým pivovarem, restauračním provozem a výrobnou paštik.  
 
Dispoziční řešení  
1.NP - pivnice, toalety, kuchyně, sklady a zázemí pro vaření piva. 
2.NP - galerie (rozšiřující prostory pivnice v 1.NP) - propojeno kovovým schodištěm, toalety, kancelář, šatna strojovna 

Přístavba (v kolaudačním rozhodnutí pod označením jako 3.NP) - výrobna, kancelář, WC, sklad 

 
Popis tech. stavu stavby  
Původní stavba blokové sídlištní kotelny byla postavena před cca 50 roky. V roce 2009 bylo vydáno odborem výstavby 

ÚMČ Prahy 11 stavební povolení na „Stavební úpravy bývalé kotelny” c.j. OV/2008/003995/Kři-roz a v roce 2010 byla 
stavba stejným odborem tato stavba kolaudována – kolaudačním rozhodnutím c.j. MČP11/10/015921/OV/Kři. Z původní 

stavby zůstala zachována pouze část nosné konstrukce, ostatní konstrukce a vybavení byly provedeny nově .  

 
Porovnáním předložené projektové dokumentace opatřené razítkem místně příslušného stavebního úřadu Praha 11 (PD 

z pro stavební řízení z roku 2008  - OV/2008/003995/Kři), byl shledán nesoulad mezi skutečně zjištěným dispozičním 

řešením objektu a vydaným kolaudačním souhlasem Čj .: MCP11/10/015921/OV/Kří ze dne 16.3.2010. Rozdíl spočívá v 
neexistenci sociálního zázemí pro hosty v rámci 2.NP (v projektové dokumentaci označené jako prostory 210, 211, 212, 

213, 214 a 215) a zjištěného nezakresleného salónku pro hosty.   

 

Technický stav objektu je velmi dobrý, bez jakýchkoliv vad či poruch. 
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Budova samostatně stojící, zděná, střecha plochá s živičnou krytinou, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnější i 

vnitřní omítky hladké, dveře hladké plné, podlahy keramická dlažba, okna plastová, vytápění ústřední s rekuperací. 

 
Jednatel společnosti „Jihoměstský pivovar, s.r.o.” předložil při místním šetření (konaném dne 25.5.2020) studii, 
která popisuje rozšíření oceňovaného stávajícího objektu pivovaru o bytovou část. Předložený návrhu/studie 
pracuje s možností nástavby 4 nových nadzemních podlaží s částečnými nepravidelnými uskočeními (viz. příloha-
studie). K datu místního šetření jednatel společnosti nedisponoval dokladem o zahájení územního řízení k 
předložené studii, či jakékoli kladné stanovisko dotčeného orgánu k předkládané studii. Z tohoto důvodu 
předložená studie není předmětem detailního zkoumání v rámci tohoto ocenění.    
 

 
Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby 

Seznam podlaží 

Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 
1.NP 615,00 m2 411,00 m2 

2.NP 625,50 m2 445,00 m2 

Celkem započitatelná plocha  0,00m2 

 
 

Výčet místností 

Název podlaží    
 Název místnosti Podlahová plocha Koeficient   Užitná plocha 

1.NP    

1.NP - celkem 0,00 m2  411,00 m2 

2.NP    

2.NP - celkem 0,00 m2  445,00 m2 

   

 

Výpočet obestavěného prostoru 

Název  Obestavěný prostor 

1.NP (615)*(3,95) =  2 429,25 m3 

2.NP (625,5)*(3,80) =  2 376,90 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  4 806,15 m3 

 

  
Zastavěná plocha [m2] 615 
Obestavěný prostor [m3] 4 806,15 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 4 800 
Rozestavěnost % 100,00 
Reprodukční hodnota (RC) Kč 23 069 520 
Stáří roků 49 
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Další životnost roků 80 
Opotřebení % 20,00 
Věcná hodnota (VH) Kč 18 455 616 

 

Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb 
Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH 
Objekt bývalé 
trafostanice 
(dnes sklad) 

zastavěná plocha 133 m2, 
užitná plocha 100 m2 
 
 

2919 485,00 m3 2 200 Kč/m3 1 067 000 Kč 55 % 480 150 Kč 

Věcná hodnota ostatních staveb celkem 480 150 Kč 

 

Výpočet hodnoty pozemků 

Základní popis oceňovaných pozemků 

Oceňované pozemky se nacházejí v  katastrálním území Chodov. Předmětem ocenění jsou dva pozemky. 

Pozemek parc.č. 2917 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 628 m2 se stavbou budovy pivovaru č.p. 1602 s 
napojením na vodovodní řad, kanalizační řad a rozvod elektrické energie.  

A dále pozemek parc.č. 2919 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2 se stavbou bývalé trafostanice. 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Oceňované pozemky v k.ú.Chodov se v cenové mapě HMP pro r. 2019 nachází na mapovém listu č.100. s uvedenou 

jednotkovou cenou ve výši 4320,- Kč/m2.  

 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

m2 

Jednotková cena 
Kč/m2 

Vlastnický podíl Celková cena 
pozemku Kč   

zastavěná plocha a nádvoří 2917 628 4 320 1 / 1 2 712 960 
zastavěná plocha a nádvoří 2919 133 4 320 1 / 1 574 560 
Celková výměra pozemků: 761 Hodnota pozemků celkem: 3 287 520 

 

Výpočet porovnávací hodnoty 
Pro porovnání bylo vybráno 5 reprezentantů restauračních prostor v hl.m. Praze, přičemž použitím koeficientů byla 

zohledněna konkrétní lokalita, velikost, stav a vybavení objektů. 
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Lokalita Užitná 
plocha 

Pozemek Dispozice Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

 Koeficient 
celkový  

Upravená cena 

 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc  Foto 
  m2 m2  Kč Kč/m2  Kc  Kč/m2 

V Chaloupkách, 
Praha 9 - Hloubětín 

430,00 0  22 390 000 52 070 0,77 40 094 

Prodej restaurace 430 m2, Prodej kompletně vybavené a plně funkční restaurace (hostince) 

s dlouholetou historií o vnitřní velikosti 430 m2 (kapacita cca 100 míst k sezení) se 

zahrádkou 245 m2 (kapacita cca 70 míst) a vnitřní zahradou 266 m2, která leží v klidné 
vilové a bytové zástavbě městské části Praha 9 – Hloubětín nedaleko zastávky metra B. 

 

Restaurace v roce 2013 prošla celkovou kvalitně provedenou rekonstrukcí (včetně 
elektroinstalace, vzduchotechniky, topení a zateplení budovy). 

 

Vnitřní prostory jsou tvořeny vstupní chodbou, sálem s výčepním pultem, na který navazují 

další 3 sály, které je možno uzavřít a vytvořit samostatné salonky, chodbou s oddělenými 

toaletami pro muže a ženy, kompletně moderně vybavenou kuchyní, kanceláří, šatnou + 
toaletou pro personál a skladovacími prostory. V jednom ze sálů je umístěn data projektor 

s plátnem a je zde provedena příprava na krb, v dalším sále je umístěn kulečník a stolní 

fotbal. Všechny místnosti jsou odvětrány novým vzduchotechnickým systémem. Vytápění 
a ohřev vody zajišťuje nový kombinovaný plynový kotel. Okna jsou nová plastová s 

bezpečnostní folií a prostor je vybavena vlastním zabezpečovacím a kamerovým 

systémem. 

 

Budova restaurace má kamenné sklepní prostory s klenutými stropy, ve kterých je umístěn 
nový velký chladící box. 

 

Na zahrádce pro hosty je hrací koutek pro děti a několik vzrostlých stromů, které dodávají 
zahrádce příjemnou atmosféru a stín v teplých letních dnech.  

 

Díky své historii, tradici a okolní bytové zástavbě má restaurace pravidelnou vysokou 

návštěvnost hostů a je oblíbeným místem pro konání soukromých i firemních akcí. 

 

Lokalita i dispozice přímo vybízejí k dalšímu rozvoji. Zázemí umožňuje vybudovat vlastní 

bydlení pro majitele či personál (příprava vody, odpadů, elektřiny i topení je hotova) a 

prostorné půdní prostory umožňují vytvořit další ubytovací kapacity. 

 

Doporučujeme prohlídku! 

Pro více informací kontaktujte makléře nabídky.  

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK - koeficient 0,90; Lokalita - srovnávaný v 
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lepší lokalitě - koeficient 0,90; Velikost objektu - oceňovaný větší - koeficient 0,95;  

 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK 0,9; Lokalita - 

srovnávaný v lepší lokalitě 0,9; Velikost objektu - oceňovaný větší 0,95;  
 

Praha 7 - Holešovice 283,00 0  15 995 000 56 519 0,69 38 998 

Prodej restaurace 283 m2, Restaurační prostory v osobním vlastnictví o výměře 283m2 v 

lokalitě na hlavní ulici Argentinská, Praha 7, Holešovice, u zastávky BUS MHD Argentinská. 

V přízemí stylová restaurace s barem s kapacitou 60 míst. Restaurace se pyšní sálem v 
rustikálním stylu pro soukromé a firemní akce s kapacitou 55 míst umístěn ve sklepení 

restaurace. Celkově kapacita 115 míst. Ve sklepení suterénu je zázemí kuchyně, šatna, 

sklad a kancelář. Podlaží jsou propojena nákladním výtahem. Každé podlaží je vybaveno 
sociálním zařízením včetně sprchy pro zaměstnance. Restaurace je lokalitou umístěna v 

blízkosti zázemí bussiness office budov v Holešovicích ArtGen Office Gallery nebo 

Rosmarin Bussiness centrum. Vedle obchodu Billa s kapacitou pro parkování. Restaurace 

může bez přerušení fungovat dále, provoz je plně zajištěn zaměstnanci, kuchaři a obsluhou 
restaurace. Zavedená restaurace s historií od roku 2011 se stabilním obratem a stálou 

klientelou. Ukazatel energetické náročnosti: G* (PENB není k dispozici. Pokud bude dodán, 

bude údaj aktualizován). 

Při kontaktu s RK prosím uvádějte evidenční číslo 40020392. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK - koeficient 0,90; Lokalita - lepší poloha - 
koeficient 0,90; Velikost objektu - oceňovaný větší - koeficient 0,90; Úvaha zpracovatele ocenění - 
oceňovaný o málo horší - koeficient 0,95;  

 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK 0,9; Lokalita - lepší 

poloha 0,9; Velikost objektu - oceňovaný větší 0,9; Úvaha zpracovatele ocenění - 
oceňovaný o málo horší 0,95;  

      

 

Vršovické náměstí, 
Praha 10 - Vršovice 

350,00 0  18 000 000 51 429 0,78 40 115 

Prodej restaurace 350 m2, Nabízíme na prodej luxusní restauraci v Praze 10 na Vršovickém 

náměstí.  

 

Nachází se ve 1.PP a části 1.NP. s předzahrádkou. Kapacita je 75 míst, při rautech až 180. 

Nebytový prostor lze využit jako luxusní restauraci, sportovní klub, kabaret, casino, galerii. 
Vhodné pro akce typu: svatby, promoce, rodinné a firemní oslavy, kulturní, společenské 

programy, diskotéky apod. Celý nebytový prostor je odhlučněn dle ČN normy – možnost 

non-stop provozu!! Nadstandardní vybavení. PENB nebyl zatím majitelem dodán, proto 
uvedena tř. G 

 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK - koeficient 0,90; Lokalita - lepší lokalita - 
koeficient 0,90; Velikost objektu - větší oceňovaný objekt - koeficient 0,94; Úvaha zpracovatele 
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ocenění - oceňovaný o málo lepší - koeficient 1,02;  

 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK 0,9; Lokalita - lepší 

lokalita 0,9; Velikost objektu - větší oceňovaný objekt 0,94; Úvaha zpracovatele ocenění - 

oceňovaný o málo lepší 1,02;  
 

Branická, Praha 4 - 
Braník 

270,00 0  9 990 000 37 000 0,94 34 780 

Prodej restaurace 270 m2, Nabízíme k prodeji plně zavedený prostor restaurace ve 

zrekonstruovaném činžovním domě. Restaurace funguje již od roku 2012 a má 

vybudovanou stálou klientelu. Je dobře dostupná MHD i osobním autem, parkování bez 

problémů v přilehlém okolí.  

Její celková plocha je 166,7 m2 a je rozdělena do 3 místností + kuchyně, kapacitně 

momentálně pojme 40 osob s tím, že jedna místnost slouží jako kancelář. K restauraci je 

možno využívat zahrádku, která má kapacitu dalších 150 osob. Dále k restauraci náleží i 
velké sklepní prostory s celkovou plochou 102,9 m2, nacházející se přímo pod prostory 

restaurace. Část sklepa momentálně slouží jako chladírna a sklad sudů. 

Ke kuchyni je v části vnitrobloku ještě zastřešený přístavek, který slouží jako sklad, zde je 
i shoz na sudy. Restaurace je vytápěna vlastním plynovým kotlem. 

Velmi dobrá investiční příležitost s návratností 4% p.a. 

V případě zájmu o prohlídku či další informace nás neváhejte kontaktovat. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK - koeficient 0,90; Lokalita - lepší lokalita - 
koeficient 0,95; Velikost objektu - oceňovaný větší - koeficient 1,00; Úvaha zpracovatele ocenění - 
oceňovaná o málo lepší - koeficient 1,10;  

 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídková cena RK 0,9; Lokalita - lepší 

lokalita 0,9; Velikost objektu - oceňovaný větší 1;  

      

 

Variační koeficient před úpravami: 14,91 % Variační koeficient po úpravách: 5,70 % 

Užitná plocha 959,00 m2  

Minimální jednotková cena: 34 780 Kč/m2 Minimální cena: 33 354 020 Kč 

Průměrná jednotková cena: 38 497 Kč/m2 Průměrná cena: 36 918 623 Kč 

Maximální jednotková cena: 40 115 Kč/m2 Maximální cena: 38 470 285 Kč 

Stanovená jednotková cena: 38 500 Kč/m2 Porovnávací hodnota:       36 921 500 Kč 

 

Analýza tržního nájemného 
Pro analýzu tržního nájemného bylo vybráno: 

- 7 reprezentantů srovnatelných provozních prostor, 

- 4 reprezentanti srovnatelných skladových prostor, 
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vše z lokality Prahy 4  a blízkého okolí. 

Jejich nájem se liší v různých intervalech (viz přehledy). 

Výnosy ze skladových prostor 

Název Výměra 
[m2] 

Měsíční nájem 
[Kč] 

Nájemné 
[Kč/rok] 

Nájem 
[Kč/m2/rok] 

Michelská, Praha 4 - 
Michle 

193,00 30 800,00 369 600,00 1 915,03 

Pod Pekařkou, Praha 4 - 
Podolí 

145,00 26 091,00 313 092,00 2 159,26 

Ohradní, Praha 4 - Michle 30,00 4 170,00 50 040,00 1 668,00 
Magistrů, Praha 4 - Michle 536,00 80 400,00 964 800,00 1 800,00 

Obvyklé tržní nájemné [Kč/m2/rok] 1 886,00 

 

Výnosy z provozních prostor 

Název Výměra 
[m2] 

Měsíční nájem 
[Kč] 

Nájemné 
[Kč/rok] 

Nájem 
[Kč/m2/rok] 

Hlavní, Praha 4 - 
Záběhlice 

69,00 15 000,00 180 000,00 2 608,70 

Praha 4 - Podolí 370,00 49 700,00 596 400,00 1 611,89 
Praha 4 - Krč 200,00 50 000,00 600 000,00 3 000,00 
Štúrova, Praha 4 - Krč 490,00 122 500,00 1 470 000,00 3 000,00 
V Horkách, Praha 4 - 
Nusle 

170,00 35 000,00 420 000,00 2 470,59 

Praha 4 - Praha 12 600,00 99 999,00 1 199 988,00 1 999,98 
Praha 10 - Vršovice 300,00 70 000,00 840 000,00 2 800,00 

Obvyklé tržní nájemné [Kč/m2/rok] 2 499,00 

 

Výpočet výnosové hodnoty 
Pro výpočet výnosové hodnoty bylo použito nájemné zjištěné analýzou trhu ve srovnatelných lokalitách v okolí. 

Ve výpočtu je dále uvažována ztráta na výnosu s  ohledem na možný výpadek nájemného ve výši 5 %, které vystihuje 

možnou fluktuaci nájemníka. 
Náklady na správu  a roční pojistné jsou stanoveny % z reprodukční ceny,  daň z nemovitosti je stanovena odborným 

odhadem. 

Ve výpočtu je míra kapitalizace stanovena s  ohledem na charakter stavby, současnou inflaci, míru rizika ve výši 8,0 %. 
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 Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 

č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem 
   [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 

1. Provozní prostory Budova č.p. 1602 - 1.NP 457,00 2 499 95 170 1 142 043 

2. Provozní prostory Budova č.p. 1602 - 2.NP 437,00 2 499 91 005 1 092 063 

3. Provozní prostory Budova č.p. 1602 - 
přístavba 

65,00 2 499 13 536 162 435 

4. Skladovací prostory Bývalá trafostanice - dnes 
sklad 

100,00 1 886 15 717 188 600 

Celkový výnos za rok: 2 585 141 

 

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 
Konstantní zisk po neomezenou dobu 

Podlahová plocha PP m2 1 059 
Reprodukční cena RC Kč 23 069 520 
Výnosy (za rok) 
Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*rok) 2 441 
Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 2 585 141 
Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 
Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 2 455 884 
Náklady (za rok) 
Opravy a údržba Objekt je v dobrém stav. tech. stavu po 

celkové rekonstrukci z r. 2010. 
1.00 %  z RC Kč/rok 230 695 

Správa nemovitosti 0.04 %  z RC Kč/rok 9 228 
Pojištění 0.08 %  z RC Kč/rok 18 456 
Daň z nemovitých věcí  Kč/rok 10 000 
Ostatní náklady  Kč/rok 0 
Náklady celkem V Kč/rok 268 379 
Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 2 187 505 
Míra kapitalizace  % 8,00 
Předpokládaná zbývající ekonomická životnost stavby  let 15 
Výnosová hodnota Cv Kč 27 343 813 

 

 
Rekapitulace ocenění 

Vyhodnocení nabývacího titulu a kupní ceny 

Dle sdělení vlastníka oceňovaný soubor nemovitého majetku není předmětem převodu. 
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Komentář ke stanovení obvyklé ceny 

V rámci ocenění byly zpracované tři oceňovací metody a to  

- věcná hodnota 
- výnosová hodnota  

- porovnávací hodnota 

  
 

Věcná hodnota (cca 22,2 mil. Kč) zobrazuje zejména stavebně technický stav vlastní nemovitosti, její objem, stavebně-

technické provedení, nedá se však do ní promítnout její poloha, přístupnost a dostupnost, využitelnost, velikost 
souvisejících pozemků, vybavenost samotných objektů i další podstatné faktory mající vliv na cenu obvyklou. Věcnou 

hodnotu proto nelze brát jako konečnou tržní hodnotu.  

 
Výnosová hodnota je modelovaná z na základě zjištěného tržního nájemného v daném místě a čase se zohledněním 

kapacity / kvality oceňovaného nemovitého majetku prostor.  Výnosová hodnota je stanovena ve výši cca 27 400 000 Kč.  

 

Porovnávací metoda postavena na zjištěných nabídkách majetku obdobného typu v širší lokalitě ke dni zpracování 
ocenění. Porovnávací hodnota po zohlednění všech rozdílových aspektů vybraných vzorků je stanovena ve výši cca      

36 920 000 Kč.  

 
 

ZÁVĚR: S ohledem na charakter nemovitosti, kdy se jedná o soubor nemovitého majetku ve funkčním 
celku (objekt + vlastním pozemky), který je užívaný jako restaurační zařízení, je obvyklá cena navržena 
na základě porovnávací metody ve výši zaokrouhleně 37.000.000,- Kč a je založena na nabídkových 
cenách dostupných k datu ocenění.   Jednotková cena za 1m2  užitné plochy je stanovený ve výši 
38 500 Kč/m2 . Jednotková cena se jeví jako opakovaně dosažitelná při hypotetickém prodeji 
předmětného souboru nemovitého majetku v daném místě a čase. 

Výše uvedená tržní hodnota je platná za podmínek :  

- výmaz všech zástavních práv a zákazu zcizení z části LV „C”  

 

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci 
Prodejnost nemovitosti: prodejná od 6 do 12 měsíců 

 

 Současný stav Budoucí stav 

Porovnávací hodnota 36 921 500 Kč 0 Kč 

Výnosová hodnota 27 343 813 Kč 0 Kč 

Věcná hodnota 22 223 286 Kč 0 Kč 

Obvyklá cena zaokrouhleně 37 000 000 Kč  
- z toho hodnota pozemku 3 287 520 Kč 0 Kč 

 



- 16 - 
 

Minimální cena v rekonstrukci x  

Vklad investice do nemovité věci 0 Kč x 

Reprodukční hodnota 24 136 520 Kč 0 Kč 

- z toho hlavní budova 23 069 520 Kč 0 Kč 

- ostatní objekty 1 067 000 Kč 0 Kč 

 

Silné stránky nemovité věci 

- stavebně technický stav se jeví jako dobrý  

- dobrá poloha pro daný typ provozu 

- dobrá dopravní dostupnost  

Slabé stránky nemovité věci 

- problémové parkování v dané lokalitě pro osobní auta hostů 

 

 

Seznam podkladů a příloh 
Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 10585 3 

Katastrální mapa 1 

Fotodokumentace nemovité věci 6 

Cenová mapa pozemků Hlavního města Prahy 1 

Analýza nájemného 22 

Objekty k porovnání 9 

poloha nemovitého majetku 1 

Předložená studie nástavby objektu 4 

Kolaudační souhlas 2 
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Znalecká 
doložka: 

Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o., se sídlem 
Kvítková 4703, PSČ: 760 01 Zlín, IČ: 60711485, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti 
ČR pod č.j.: 2/97-OOD dne 30.07.1997 v prvním oddíle seznamu ústavů kvalifikovaných 
pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro 
oceňování podniků a jejich aktiv, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, 
nemovitostí, movitých věcí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod č. 149-08/2020 do znaleckého deníku. 

Osoby podílející se na zpracování posudku: Ing. Simona Servusová 

 
V Praze dne 31. května 2020    

 
 
 

 
 

Za CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., Mgr. Jiří Trnavský, jednatel a ředitel ústavu. 
(§ 22 zákona o znalcích a tlumočnících) 
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LV 12345 
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Výpis z katastru nemovitostí LV č. 10585 
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přístupová komunikace Michnova žlutá budova pivovaru na poz. parc. č. 2917 s pronajatými 

okolními pozemky ve vl. MHMP 

  
budova pivovaru  na poz. parc. č. 2917 s pronajatými 

okolními pozemky ve vl. MHMP 
budova pivovaru  na poz. parc. č. 2917 s pronajatými 

okolními pozemky ve vl. MHMP 
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