
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konaného dne 13.12.2021                                                    

 

                                                                                                                         Číslo zprávy:  
 

Schválení budoucího prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., 
při realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi 
 

Předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

Zpracoval: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje budoucí prodej a poskytnutí dočasného užívacího práva části 
pozemků p.č. 1451/1, 2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spol. PROFISTAV 
Litomyšl, a.s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, identifikační číslo osoby 277 42 741 

podle smlouvy o budoucí smlouvě uvedené v příloze důvodové zprávy za účelem realizace projektů 
rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, v lokalitě Koželuhy, projekt Bydlení Na Výhledech, 

uvedených v důvodové zprávě. 
 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s plánováním dalšího rozvoje možnosti bydlení ve městě Čáslavi schválilo Zastupitelstvo 

města Čáslavi záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků p.č. 1451/1, 
2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem 

Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, identifikační číslo osoby 277 42 741 v rámci plánování dalšího 
rozvoje a realizace rodinné výstavby v lokalitě Koželuhy. 
 

V souvislosti s tímto záměrem a zhodnocením potenciálu dané lokality má společnost PROFISTAV 

Litomyšl, a.s. zájem o partnerství s Městem Čáslav a o účast na tomto developerském projektu a 

předložilo nabídku, která byla schválena Zastupitelstvem města Čáslavi dne 13.9.2021.  

V rámci schváleného záměru se jedná o: 

a) výstavbu rodinných domů (se samostatným nebo vestavěným garážovým stáním); 
b) předpokládaný počet - 28 RD o velikosti HPP 143 až 189 m2; systém řadový dům/dvojdům až 

solitérní verze 

c) vybudováním 2 parkových areálů (Park Na výhledech a Přírodní park Meandry) 
d) vybudování nové a rekonstrukce již existující veřejné infrastruktury, související s výstavbou a 

následným užíváním zbudovaných rodinných domů (tj. veřejné komunikace, elektro přípojky, 
vodovodní řád, kanalizační řád, plynovodní řád, veřejné osvětlení atd.). 

Nabízené parametry výstavby vychází z provedené Urbanistické studie „Bydlení na Výhledech" — 

Čáslav, zpracované Ing. arch. MgA.  D. Mateáskem. 
 

Při realizaci záměru by došlo na toto řešení: 
a) prodej pozemků ve vlastnictví Města Čáslav do vlastnictví společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., 

celkem by bylo převedena výměra 9195,0 m2 plochy stavebního pozemku (skutečná výměra m2 

bude upřesněna geodetickým zaměřením) za tržní cenu, stanovenou na základě znaleckého 
posudku, s přihlédnutím k nákladům developera na vybudování a rekonstrukci potřebné veřejné 
infrastruktury na souvisejících pozemcích, ve výši 30 343 500,- Kč bez DPH; 3 300,- Kč/m2 bez DPH. 



b) poskytnutí dočasného užívacího práva pro společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. k celkem 5675,0 

m2 (skutečná výměra m2 bude upřesněna geodetickým zaměřením) plochy za účelem nezbytného 
stavebního zázemí pro výstavbu bytových domů a dále za účelem výstavby veřejné infrastruktury 
(tj. veřejné komunikace, inženýrské sítě apod.); 

c) celková investice developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice do 
veřejné infrastruktury na pozemcích Města Čáslav ve výši 25 000 000,- Kč; 

d) financování výstavby je výhradní záležitostí developera; Město Čáslav neposkytuje žádné 
financování ani finanční garance; 

e) závazek společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. k výstavbě rodinných domů a související veřejné 
infrastruktury a klidové zelené výstavby bude realizován během 24 měsíců po získání stavebního 
povolení 

f) Město Čáslav poskytne společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. při přípravě a realizaci dané výstavby 
veškerou potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu;  

g) Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. veškeré vybudované rodinné domy odprodá koncovým 
vlastníkům; 

h) Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup 
vybudovaných rodinných domů bytových jednotek v dohodnutém 

i) Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na 
souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady 
developera. 

 

Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. nabízí pro danou spolupráci profesionální zkušenosti při realizaci 
uvažovaného záměru bez potřeby jakékoli finanční investice Města Čáslav do projektu. 
 

Pozemky p.č. 150/6, st. 2378, st. 2379 nabývá město Čáslav do svého vlastnictví směnnou smlouvou 
s Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč a.s.  
Ke zveřejněnému záměru město obdrželo vyjádření společnosti Urban Survival. Toto vyjádření a 
stanovisko vedení města k němu tvoří přílohu předkládané zprávy. 
 

Rada města projednala se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. návrh smlouvy o budoucí smlouvě. 
Touto smlouvou si obě strany zajišťují potřebné pojistky pro úspěšnou realizaci záměru. Ze strany 
města jde o doložení finanční solventnosti společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. pro odkup pozemku 
ve vlastnictví města Čáslavi a realizace výstavby v rámci dohodnutého harmonogramu, na straně 
společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. jde o jistotu, že jimi vynaložené finance na odkup pozemků 
nezmaří nevydání stavebního povolení z důvodu, které by investor zjistil až po nabytí vlastnického 
práva k pozemkům a zaplacení kupní ceny. 
 

Přílohy: 
•     Nabídka spolupráce při rozvoji města – dopis od Ing. Zavřela, MBA, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s.     
       ze dne 27.8.2021  

• Urbanistická studie „Bydlení Na Výhledech“, Ing. arch. MgA. David Mateásko   
• Vyjádření společnosti Urban Survival k záměru vč. stanoviska vedení města k tomuto vyjádření 
• Znalecký posudek č. 9036-166/11/21 vypracovaný Ing. Rudolfem Jungrem 

• Určení obvyklé ceny nemovitostí vypracované Andreou Smešnou 

• Závazný písemný příslib FIO banky společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. na financování koupě  a 
pronájmu pozemků pro zřízení práva stavby a realizaci projektu 

• Návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro realizaci projektu mezi městem Čáslav a společností 
PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
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ČLEN SKUPINY 

Vyřizuje:

Telefon: 

E-mail:

 

 

V Cerekvici nad Loučnou dne 27. 8. 2021  

Nabídka spolupráce při rozvoji města  

Projekt : Bydlení na Výhledech  Čáslav  

Vážený pane starosto,  

v zastoupení společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, 
identifikační číslo osoby 277 42 741 , si Vás dovolujeme oslovit s níže uvedenou nabídkou spolupráce.  

Společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s. je významným zhotovitelem projektů pozemního stavitelství , 
projektů základní technické vybavenosti a vodohospodářekých staveb působící na území Pardubického , 
Královéhradeckého a Středočeského kraje s tradiční spoluprací pro veřejnou správu krajů , měst a obcí v těchto 
regionech a máme zájem na spolupráci i pro město Čáslav . 

 Společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s je členem skupiny PURUM KRAFT, zaměstnávající více než 900 
zaměstnanců s ročním obratem 1,8 mld Kč. 

 

S ohledem na dostupné informace a záměr  města Čáslav je v rámci plánování dalšího svého rozvoje 
uvažováno o realizaci rezidenčního bydlení v lokalitě Koželuhy , projekt Bydlení Na Výhledech . 

V souvislosti s tímto záměrem a zhodnocením potenciálu dané lokality společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s.  
má zájem o partnerství s Městem Čáslav a o účast na tomto developerského projektu a předkládá  následující 
nabídku:  

a) výstavbu rodinných domů (se samostatným nebo vestavěným garažovým stáním ); 
b) předpokládaný počet -  28 RD o velikosti HPP 143 až 189 m2;systém řadový dům/dvojdům až solitérní 

verze; 

c) vybudováním 2 parkových areálů ( Park Na výhledech a Přírodní park Meandry)  
d) vybudování nové a rekonstrukce již existující veřejné infrastruktury, související s výstavbou a následným 

užíváním zbudovaných rodinných domů (tj. veřejné komunikace, elektropřípojky ,vodovodní řád, 
kanalizační řád, plynovodní řád, veřejné osvětlení atd.). 

Nabízené parametry výstavby vychází z provedené Urbanistické studie „Bydlení na Výhledech“ – Částav, 
zpracované Ing. Arch. D.Mateáskem .  

V rámci nabídky a uvažované spolupráce je navrhováno následující: 

a) prodej pozemků ve vlastnictví Města Čáslav do vlastnictví společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s. ; celkem 

by bylo převedeno 9195,0 m2 plochy stavebního pozemku za tržní cenu , stanovenou na základě 
znaleckého posudku, s přihlédnutím k nákladům developera na vybudování a rekonstrukci potřebné 
veřejné infrastruktury na souvisejících pozemcích, ve výši  30 343 500,- Kč; 

b) poskytnutí dočasného užívacího práva pro společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s k celkem 5675,0 m2 

plochy za účelem nezbytného stavebního zázemí pro výstavbu bytových domů a dále za účelem výstavby 
veřejné infrastruktury (tj. veřejné komunikace, inženýrské sítě apod.);  

c) celková investice developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice do veřejné 
infrastruktury na pozemcích Města Čáslav ve výši 25 000 000,- Kč;  

 Město Čáslav 

 JUDr. Vlastislav Málek 
 starosta města 
 nám. J. Žižky z Trocnova 1 
 286 01 Čáslav  

http://www.profistav.cz/
mailto:profistav@profistav.cz
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ČLEN SKUPINY 

d) financování výstavby je výhradní záležitostí developera; Město Čáslav neposkytuje žádné financování ani 
finanční garance; 

e) závazek společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s k výstavbě rodinných domů a související veřejné 
infrastruktury a klidové zeleně ; výstavba bude realizována během 24 měsíců po získání stavebního 
povolení ; 

f) Město Čáslav poskytne společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  při přípravě a realizaci dané výstavby 
veškerou potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu;  

g) Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  veškeré vybudované rodinné domy odprodá koncovým vlastníkům;  
h) Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup vybudovaných 

rodinných domů bytových jednotek v dohodnutém  
i) Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na 

souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady 
developera.  

Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  nabízí pro danou spolupráci profesionální zkušenosti při realizaci 
uvažovaného záměru  bez potřeby jakékoli finanční investice Města Čáslav do projektu .  

 

Předem děkujeme za uvážené posouzení naší obchodní nabídky a jsme připraveni  plně k dispozici pro 

další postup, pokud Vás tato nabídka zaujala.  

 

S úctou, 
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Věc: Vyjádření k nabídce spolupráce na projektu Bydlení na Výhledech Čáslav firmou Urban Survival s.r.o. 
 

Vypracoval: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi 
 

 

 

  

Městský úřad Čáslav 

Odbor správy majetku města nám. 
Jana Žižky z Trocnova 1/1  

286 01 Čáslav 

 

Vyřizuje:  

tel. č.: 9, e-mail:  

 

V Praze, 4.10.2021 

 

Věc: Nabídka spolupráce na projektu Bydlení na Výhledech Čáslav k vyhlášenému záměru města č.j. 
28831/21 

 

Vážení, 

s odkazem na usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Čáslavi, konaného dne 13.9.2021 a 
vyhlášenému záměru města Čáslav Č.j.: 28831/21 (dále jen „záměr"), Vám v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích předkládáme nabídku spolupráce na projektu Bydlení na Výhledech v 

lokalitě Koželuhy, p.č. 1451 /1, 2059/4, 2102,150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav. 
 

Po důkladné analýze nabídky spolupráce se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s., jež je předmětem 
záměru níže uvádíme důvody, které by měly být zohledněny při výběru vhodného subjektu realizace pro 
záměr. Jsme přesvědčeni, že pro město Čáslav v rámci záměru přicházíme výhodnější nabídkou, která bude 
pro město větším přínosem, a to především s přihlédnutím k okolnostem, že nabídka společnosti PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. je značně nadhodnocená, neurčitá a nepřesná. V rámci nabídky uvažované spolupráce se 
společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. je navrhováno následující, s připojením nabídky a argumentace naší 
společnosti: 

a) „prodej pozemků ve vlastnictví města Čáslav do vlastnictví společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s.; 

celkem by bylo převedeno 9 195 m2 plochy stavebního pozemku za tržní cenu, stanovenou na 
základě znaleckého posudku, s přihlédnutím k nákladům developera na vybudování a 
rekonstrukci potřebné veřejné infrastruktury na souvisejících pozemcích, ve výši 30 343 500,- Kč," 
 

Dle námi stanovených předběžných stavebních nákladů je cena realizace veřejné infrastruktury 
značně nadhodnocená. V důsledku této skutečnosti město Čáslav přijde o značné finanční 
prostředky při prodeji pozemků společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., neboť daná částka bude 
odečtena z ceny pozemku. 

 

Cena pozemků ve výši 30 343 500,-Kč nebude snížena o náklady na potřebnou rekonstrukci veřejné 
infrastruktury. Celková investice developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice 
do veřejné infrastruktury na pozemcích Města Čáslav v předpokládané výši 25 000 000,- Kč. Město 
Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na souvisejících 
pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady developera. 

 



b) „poskytnutí dočasného užívacího práva pro společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. k celkem 5 675,0 

m2 plochy za účelem nezbytného stavebního zázemí pro výstavbu bytových domů a dále za 

účelem výstavby veřejné infrastruktury (tj. veřejné komunikace, inženýrské sítě apod.") 
 

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. navrhuje výstavbu bytových domů, jejichž výstavba není v 

souladu s územním plánem, který stanovuje bydlení předměstského a venkovského charakteru v 
rodinných domech. Nabídka společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. rovněž několikrát zmiňuje výstavbu 
28 rodinných domů, je tedy značně nejasné, jaký druh výstavby chtějí stavět. 

 

Rádi Vám odprezentujeme náš urbanistický návrh a architektonické řešení dané lokality včetně 
komunitního vybavení. 

 

Záměr společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. vychází z plánovaného rozvoje města realizovaného formou 
rezidenčního bydlení v lokalitě Koželuhy , projekt Bydlení Na Výhledech  

V souvislosti s tímto záměrem a zhodnocením potenciálu dané lokality společnost PROFISTAV Litomyšl, 
a.s. má zájem o partnerství s Městem Čáslav a o účast na tomto developerského projektu a předložila  
následující nabídku. 

a) výstavbu rodinných domů (se samostatným nebo vestavěným garážovým stáním ); 

b) předpokládaný počet - 28 RD o velikosti HPP 143 až 189 m2;systém řadový dům/dvojdům až solitérní 
verze; 

c) vybudováním 2 parkových areálů ( Park Na výhledech a Přírodní park Meandry) 
d) vybudování nové a rekonstrukce již existující veřejné infrastruktury, související s výstavbou a následným  

užíváním zbudovaných rodinných domů (tj. veřejné komunikace, elektro přípojky ,vodovodní řád,   
kanalizační řád, plynovodní řád, veřejné osvětlení atd.). 
 
Nabízené parametry výstavby vychází z provedené Urbanistické studie „Bydlení na Výhledech" — 
Čáslav, zpracované Ing. Arch. D. Mateáskem  Studie je v souladu s územním plánem. 
 

c) „celková investice developera je odhadována přes 200 000 0000,- Kč, a to včetně investice do veřejné 
infrastruktury na pozemcích města Čáslav ve výši 25 000 0000,-Kč." 

 

V písmenu a) nabídky a uvažované spolupráce společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. zmiňuje investici do 
veřejné infrastruktury ve výši 30 343 500,- Kč, nyní uvádí investici ve výší 25 000 0000,- Kč. Jaká je tedy 
skutečná investice do veřejné infrastruktury, když se tyto dvě částky liší o více než 5 000 0000,- Kč? 
Nehledě na to, že obě částky jsou značně nadhodnoceny. 

 

Nelze směšovat dvě rozdílné záležitosti. Cena za odkup pozemků je ve výši 30 343 500,-Kč. Tato  
nebude snížena o náklady na potřebnou rekonstrukci veřejné infrastruktury. Celková investice 
developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice do veřejné infrastruktury na 
pozemcích Města Čáslav ve výši 25 000 000,- Kč. Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví 
veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde 
tedy ke zvětšení majetku města na náklady developera. 

 

 



 

d) „financování výstavby je výhradní záležitostí developera; město Čáslav neposkytuje žádné 
financování ani finanční garance." 
 

Město Čáslav neposkytne žádné finanční prostředky, avšak cena akvizice bude ponížena o 
náklady na vybudování technické infrastruktury, která je navíc značně nadhodnocená (viz 
argumentace v písmenu a)). 

 

Již výše vysvětlen rozdíl kupní ceny pozemků ve výši 30 343 500,-Kč, celkových odhadovaných 
nákladů investora a nákladů na  rekonstrukci veřejné infrastruktury na pozemcích Města Čáslav 
ve výši 25 000 000,- Kč. Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově 
vybudovanou infrastrukturu na souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke 
zvětšení majetku města na náklady developera. 

 

e) „závazek společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. k výstavbě rodinných domů a související veřejné 
infrastruktury a klidové zelené výstavba bude realizována během 24 měsíců po získání 
stavebního povolení." 

 

Realizace výstavby během 24 měsíců je dána platností stavebního povolení. Není jasné, v 
jakém rozsahu bude výstavba realizována a kdy bude výstavba rodinných domů, technické 
a dopravní infrastruktury kompletně dokončena. 

 

Realizace výstavby je plánovaná v rozsahu 24 měsíců bez ohledu na zákonnou platnost 
stavebního povolení. Detaily prodeje pozemků řeší navržená Smlouva o smlouvě budoucí.  

 

f) „Město Čáslav poskytne společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. při přípravě a realizaci dané 

výstavby veškerou potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu." 
 

Naše společnost bude postupovat stejným navrhovaným způsobem. 
 

g) „Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. veškeré vybudované rodinné domy odprodá koncovým 
vlastníkům." 
 

Jde tedy o klasický developerský projekt, kdy společnost domy postaví, prodá a odejde. 
Město tak nemá žádnou kontrolu na prodejní cenou domů. Naše společnost nabízí městu i 
další výhodné způsoby spolupráce, jako je například forma družstevního bydlení, kdy město 
jako člen nově založeného družstva získá kontrolu nad projektem a bude do něj moci 
zasahovat ve prospěch svých občanů.  

 

Forma družstevního bydlení je vhodná pro bytové domy, ne pro rodinné domy. 
 



 

h) „společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s, nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup 

vybudovaných rodinných domů bytových jednotek v dohodnutém" 
 

Není jasné, co bude mezi městem Čáslav a společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. dohodnuto. 
Naše společnost Urban Survival s.r.o. nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup 
rodinných domů v předem stanoveném rozsahu. V případě jiné formy spolupráce, například 
zmiňovaného družstevního podílu, lze městu přednostně garantovat družstevní podíl s 
užívacími právy k jednotlivým nemovitostem či jednotkám. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí bod 3.9 

Smluvní se domluvily, že než bude Budoucí kupující domy nabízet široké veřejnosti, umožní 
Budoucímu prodávajícímu, aby si bez zprostředkovatele vybral a zakoupil některé domy dle 
svého výběru, a to za standardní kupní cenu, za kterou bude Budoucí kupující nabízet domy široké 
veřejnosti, ovšem bez provize zprostředkující realitní kanceláři, nebo aby zakoupení vybraných 
domů tímto způsobem umožnil třetím osobám, u nichž to Budoucí prodávající považuje z hlediska 

veřejného zájmu za prospěšné, aby měly odpovídající bydlení ve městě Čáslav. 

 

 

i) „Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou 

infrastrukturu na souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke 

zvětšení majetku města na náklady developera." 
 

Jak již bylo zmíněno, cena akvizice bude ponížena o cenu vybudování veřejné infrastruktury, 
není tedy pravda že „dojde ke zvětšení majetku města na náklady developera". Město sice 
fyzicky nezaplatí žádný obnos, ale přijde o značné finanční prostředky nadhodnoceným 
vybudováním technické infrastruktury. Naše společnost nabízí vybudování technické 
infrastruktury za cenu nižší. 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozích vyjádřeních k oponentní nabídce Urban Survival nelze slučovat 
různé skutečnosti a případná nižší cena za vybudování infrastruktury nemá na finanční závazky 
města žádný vliv, je pouhým možným bonusem zhotovitele Město Čáslav bezúplatně získá do 
svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na souvisejících pozemcích v okolí 
rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady developera. 

 

Předem děkujeme za posouzení naší nabídky na spolupráci, doufáme, že ji město Čáslav zváží, s 
přihlédnutím k okolnostem, že společnost Urban Survival s.r.o. nabízí dlouholeté zkušenosti, silné 
finanční zázemí, důraz na kvalitní komunitní život obyvatel námi vybudovaných projektů a flexibilitu 
ve formě spolupráce. Nenabízíme klasický formát spolupráce koupě-prodej. Jak již bylo zmíněno, 
město Čáslav se může aktivně podílet na rozhodování o projektu vstoupením do bytového 
družstva, kde by se stalo členem, avšak bez potřeby vynaložení jakékoliv finanční investice. 
 

Rádi Vám odprezentujeme naše technické a architektonické řešení, koncepci družstevního 
bydlení a předložíme konkrétní nabídku na spolupráci k záměru. 

V případě dotazů jsme plně k dispozici. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

číslo položky: 9036-166-11/21 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví stavby a odhady nemovitostí. 

o ceně nemovitých věcí pozemků p.č. 1451/1, p.č. 2059/4 a p.č. 2102, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, a nemovitých věcí pozemků p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 
a p.č. 150/6, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v katastrálním území a obci 
Čáslav, okres Kutná Hora 

 

 

 

Objednatel znaleckého posudku: Město Čáslav 

 nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 

 286 01 Čáslav 

 IČO: 00236021 

  

 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného cenového předpisu 

 a ceny obvyklé 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle stavu ke dni 30.9.2021 znalecký 
posudek vypracoval : 

 Ing. Rudolf Junger 

 Benátky 138 

 570 01 Litomyšl 
 telefon: 

 e-mail: 

 IČ: 11106727 DIČ: CZ6110241984 

 

Počet stran: 44 včetně titulního listu. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních. Jedno 
vyhotovení zůstane v archivu znalce. 

 

Vyhotovení číslo: 1 

V Litomyšli dne 9.11.2021 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Úkolem znalce je stanovit cenu nemovitých věcí a to pozemků p.č. 1451/1, p.č. 2059/4 a p.č. 2102, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, 
zapsáno na LV č. 10001. 
Úkolem znalce je stanovit cenu nemovitých věcí a to pozemků p.č.st. 2378, součástí pozemku je 
prům. objekt bez čp/če, p.č.st. 2379, součástí pozemku je prům. objekt bez čp/če, a p.č. 150/6, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno 
na LV č. 261. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č.st. 2379 se ve skutečnosti žádné nadzemní stavby 
nenachází. 
 

1.2. Účel znaleckého posudku 
Stanovení ceny zjištěné podle platného cenového předpisu a ceny obvyklé. 
 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
posudku 
Viz. výčet podkladů. 
 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 30.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
Cena zjištěná je určena dle platného oceňovacího předpisu a dále je určena obvyklá cena, zjištěná 
porovnáním skutečně prodaných srovnatelných nemovitých věcí a nabízených nemovitých věcí 
v předmětné lokalitě.  
 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
4.1. Výpisy z katastru nemovitostí 
 

4.2. Snímky katastrální mapy 

 

4.3. Objednávka 
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4.4. Kopie dokumentu - Urbanistická studie „Bydlení Na Výhledech“ Čáslav 

 

4.5. Snímky a mapy z internetu 

 

4.6. Fotografie 

 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Vycházím z věrohodných, výše uvedených podkladů, poskytnutých objednavatelem znaleckého 
posudku a dostupných veřejně na internetu. 
 

 

 

 

 

3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
1. Podklady byly převzaté z katastru nemovitostí a od objednavatele. 
 

2. Pro porovnávací metodu byla použita data vedená v katastru nemovitostí a volně přístupná 
na internetu, podklady z vlastní databáze prodaných nemovitých věcí. 
 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
1. Cena zjištěná je stanovena dle platného oceňovacího předpisu ze sebraných dat. 
 

2. Obvyklá cena je stanovena porovnávacím způsobem ze sebraných dat.  
 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: Pozemky pro bydlení v lokalitě Koželuhy, projekt Bydlení na 

Výhledech 

Adresa předmětu ocenění: Koželuhy 

 286 01 Čáslav 

Kraj: Středočeský 

Okres: Kutná Hora 

Obec: Čáslav 

Katastrální území: Čáslav 

Počet obyvatel: 10 322 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 2 133,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,85 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 
5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a 

III  0,85 
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katastrální území lázeňských míst typu D 

O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 
služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 1 557,00 Kč/m2 

 

Vlastnické a evidenční údaje 

1. LV č. 10001 

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 28601 Čáslav 

 

2. LV č. 261 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, 28401 Kutná Hora 

 

Celkový popis nemovité věci 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 1451/1, p.č. 2059/4 a p.č. 2102, se všemi součástmi a 

příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 10001. 
Dále jsou předmětem ocenění pozemky p.č.st. 2378, součástí pozemku je prům. objekt 

bez čp/če, p.č.st. 2379, součástí pozemku je prům. objekt bez čp/če, a p.č. 150/6, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 

č. 261. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č.st. 2379 se ve skutečnosti žádné nadzemní stavby 
nenachází. 

Oceňované nemovité věci se nachází v severozápadní části zastavěného území města Čáslav, 
v části Kutnohorské předměstí, mezi ulicemi Koželuhy a Na Bělišti. Původně se jednalo 
o zahrádkářskou kolonii s přístupovou komunikací (pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4), část 
vodního koryta spojujícího rybník Zemánek s vodotečí Brslenka (pozemek p.č. 2102) a pozemky 

navazující na objekt čistírny odpadních vod (pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6). 
V katastru nemovitostí jsou pozemky zapsány v druhu pozemku orná půda, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zastavěná plocha a 
nádvoří a ostatní plocha - jiná plocha. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č. 2379 jsou v katastru 
nemovitostí evidovány prům. objekty bez čp/če, ve skutečnosti se na pozemcích k datu ocenění 
nadzemní stavby nenachází. 

Ve městě je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. V platném 
územním plánu města Čáslav se oceňované pozemky nachází v ploše bydlení venkovského 
charakteru, v ploše technické infrastruktury a pozemek p.č. 2102 částečně v ploše vodní a 
vodohospodářské a částečně v ploše technické infrastruktury. 

Oceňované pozemky jsou zahrnuty do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech” Čáslav, 
který předpokládá využití oceňovaných pozemků p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 pro výstavbu objektů 
bydlení. Pozemky p.č. 2102, p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č.150/6 jsou do urbanistické studie také 
zahrnuty, ale tvoří součásti obslužných ploch (komunikace, zeleň). 

Město Čáslav se nachází ve výběžku polabské nížiny, který je od severovýchodu ohraničen 
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pásmem Železných hor a od jihozápadu Hornosázavskou pahorkatinou. Čáslav je někdy také 
nazývána branou k cestám do Železných hor - CHKO Železné hory začíná cca 10 km východě od 
města. Město Čáslav leží na křižovatce silnic I. třídy č. 38 a č. 17 a také na železniční trati ve směru 
Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Brno. Město bylo založené 
někdy kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II. 

Čáslav je městem střední velikosti, má mírně přes 10 000 obyvatel. Jedná se o město 
s komplexní občanskou vybaveností – městský úřad, pošta, policie, školy střední, základní i 
mateřské, kulturní památky, muzeum, galerie, divadlo, kino, koupaliště a řada moderních 
sportovišť, rozsáhlá síť obchodů a služeb, ordinace praktických i zubních lékařů, nemocnice. Celý 
katastr města měří přes 26 km2, samotné město má rozlohu 3,5 km2. Od roku 2003 je město Čáslav 
pověřenou obcí třetího stupně pro okolní obce. 

Dle ustanovení § 505 nového občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její 
povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Dle § 507 nového občanského 
zákoníku součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.  

Dle ustanovení § 510 nového občanského zákoníku příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka 
u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich 
hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být 
příslušenstvím. Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i 
jejího příslušenství. Dle § 511 nového občanského zákoníku jsou-li pochybnosti, zda je něco 
příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 

 

3.4. Obsah 
1. Pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4  

1.1. Oceňované pozemky  

1.2. Porosty na p.p.č. 1451/1  

2. Pozemek p.č. 2102  

3. Pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Ocenění cenou zjištěnou 

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. 

 

1. Pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 

1.1. pozemky 

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 10001. 
Oceňované nemovité věci se nachází v severozápadní části zastavěného území města Čáslav, v části 
Kutnohorské předměstí, mezi ulicemi Koželuhy a Na Bělišti. Původně se jednalo o zahrádkářskou 
kolonii s přístupovou komunikací. V katastru nemovitostí jsou pozemky zapsány v druhu pozemku 
orná půda a ostatní plocha - ostatní komunikace. V platném územním plánu města Čáslav se 

oceňované pozemky nachází v ploše bydlení venkovského charakteru, pozemky jsou zahrnuty 

do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech” Čáslav, která předpokládá využití oceňovaných 
pozemků pro výstavbu objektů bydlení. 
Ve městě je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu.  
Na pozemku p.č. 1451/1 se roztroušeně nachází trvalé porosty. 
 

Ocenění 

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: Obce s počtem obyvatel nad 5 

tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území V  1,00 
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vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2  (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 
včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

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

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Výrobní 
objekty – (řemesla, sklady) nerušící okolí 

V  -0,10 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,05 

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 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,01 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

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

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Nižší než je průměr v kraji III  0,01 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy zvyšující cenu - okrajová část 
města, ale blíže centra města než jiné okrajové části 

III  0,05 
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Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,910 

  i = 2 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
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  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +  Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,910 = 0,910 

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

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 4 odst. 2 - stavební pozemek - nezastavěný, určený k zastavění - bez přivedených inž. sítí  

§ 4 odst. 2 - bez sítí  1 557,-  0,910  0,800  1 133,50 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 2 - bez 

sítí 
orná půda 1451/1 14 870 1 133,50  16 855 145,- 

§ 4 odst. 2 - bez 

sítí 
ostatní plocha 2059/4 344 1 133,50  389 924,- 

Stavební pozemky – celkem 15 214   17 245 069,- 

 

1.2. Porosty na p.p.č. 1451/1 

Na části pozemku p.č. 1451/1 se nachází trvalé porosty. 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 
Název  

Stáří [roků] Počet, 
Výměra 

Jedn. cena 

[Kč / jedn.] 
Úprava [%] Upr. cena  

[Kč / jedn.] 
Cena 

[Kč] 
líska (líska)  

10  3 Ks  873,-   873,-  2 619,- 

ořešák vlašský (ořešák vlašský)  

20  3 Ks  3 380,-   3 380,-  10 140,- 

ořešák vlašský (ořešák vlašský)  

10  3 Ks  1 558,-   1 558,-  4 674,- 

jabloň - vysokokmen (jabloň)  

10  1 Ks  2 117,-   2 117,-  2 117,- 

Součet: =  19 550,- Kč 

Celkem - ovocné dřeviny: =  19 550,- Kč 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 
Název Stáří Počet / Výměra 

Typ Jedn. cena [Kč / 
jedn.] 

Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 

[Kč] 
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javor babyka 10 roků  1,00 ks 

Listnaté stromy III 3 660,-  - 50 %  1 830,-  1 830,- 

javor babyka 15 roků  1,00 ks 

Listnaté stromy III 13 160,-  - 50 %  6 580,-  6 580,- 

jasan ztepilý 25 roků  1,00 ks 

Listnaté stromy II 21 780,-  - 50 %  10 890,-  10 890,- 

smrk ztepilý 30 roků  1,00 ks 

Jehličnaté stromy I 15 840,-  - 50 %  7 920,-  7 920,- 

vrba bílá 15 roků  1,00 ks 

Listnaté stromy I 10 080,-  - 50 %  5 040,-  5 040,- 

zerav západní 15 roků  1,00 ks 

Jehličnaté keře I 1 090,-  - 50 %  545,-  545,- 

Součet:  32 805,- 

Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 

Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  1,000 

Celkem - okrasné rostliny =  24 603,75 Kč 

Porosty na p.p.č. 1451/1 - zjištěná cena celkem =  44 153,75 Kč 

Pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 - rekapitulace 

1.1. Pozemky:   17 245 069,- Kč 

Pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 - zjištěná cena celkem =  17 289 222,75 Kč 

 

 

 

2. Pozemek p.č. 2102 

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 2102, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním 
území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 10001. 
Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severozápadní části zastavěného území města Čáslav, v části 
Kutnohorské předměstí, souběžně a křižmo s ulicí Na Bělišti. Jedná se o vodní koryto spojující 
rybník Zemánek s vodotečí Brslenka. V katastru nemovitostí je pozemek zapsány v druhu pozemku 
vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené. V platném územním plánu města 
Čáslav se oceňovaný pozemek nachází částečně v ploše vodní a vodohospodářské a částečně 
v ploše technické infrastruktury. 
Oceňovaný pozemek je zahrnutý částečně do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech” Čáslav, 
která předpokládá využití oceňovaných pozemků pro výstavbu objektů bydlení. 

Ocenění 

Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle § 8 

Přehled použitých jednotkových cen pozemků 

Zatřídění Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 8 odst. 4 - pozemky vodních nádrží a vodního toku  

§ 8 odstavec 4  1 557,-  0,06  1,00     93,42 
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Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 
[m2] 

Srážka 
% 

Jedn. cena 

[Kč/m2]  

Cena 

[Kč] 
§ 8 odstavec 4 vodní plocha 2102 2 237   93,42  208 980,54 

Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 2 237 m2  208 980,54 

Pozemek p.č. 2102 - zjištěná cena celkem =  208 980,54 Kč 

 

 

 

3. Pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6 

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 261. 
Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č. 2379 jsou v katastru nemovitostí evidovány prům. objekty 
bez čp/če, ve skutečnosti se na pozemcích k datu ocenění stavby nenachází. 
Oceňované nemovité věci se nachází v severozápadní části zastavěného území města Čáslav, v části 
Kutnohorské předměstí, mezi ulicemi Koželuhy a Na Bělišti - blíže ulici na Bělišti. Pozemky 
navazují na objekt čistírny odpadních vod. V katastru nemovitostí jsou pozemky zapsány v druhu 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha - jiná plocha.  
Ve městě je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. V platném 
územním plánu města Čáslav se oceňované pozemky nachází v ploše technické infrastruktury. 

Oceňované pozemky jsou zahrnuty do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech” Čáslav, který 
předpokládá využití oceňovaných pozemků p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 pro výstavbu objektů bydlení. 
Pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č.150/6 jsou do urbanistické studie také zahrnuty, ale tvoří 
součásti obslužných ploch (komunikace, zeleň). 

Ocenění 

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: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2  (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 

V  1,00 
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včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

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

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,60 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty IV  0,00 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 
napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci II  0,00 

5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veřejné 
komunikaci 

II  0,00 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 
Výhodná poloha 

III  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy zvyšující cenu - okrajová část města, 
ale blíže centra města než jiné okrajové části 

III  0,05 
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Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,630 

  i = 2 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez vlivu II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +  Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,630 = 0,630 

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

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 
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Zatřídění Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  1 557,-  0,630    980,91 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 2378 40 980,91  39 236,40 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2379 39 980,91  38 255,49 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 150/6 288 980,91  282 502,08 

Stavební pozemky – celkem 367   359 993,97 

Pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6 - zjištěná cena 
celkem 

=  359 993,97 Kč 

 

 

 

4.2. Výsledky analýzy dat 
1. Pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4  17 289 222,80 Kč 

1.1. Oceňované pozemky  17 245 069,- Kč 

1.2. Porosty na p.p.č. 1451/1  44 153,80 Kč 

  = 17 289 222,80 Kč  
2. Pozemek p.č. 2102  208 980,50 Kč 

3. Pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6  359 994,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  17 858 197,30 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  17 858 200,- Kč 

slovy: Sedmnáctmilionůosmsetpadesátosmtisícdvěstě Kč 
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5. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 
Obvyklou cenou se rozumí 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 nebo 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 věci a určí se porovnáním.  

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitých věcí na trhu, nebo 
nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a 
lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, 
vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a 
dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí. 

Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích, umožňujícím podle 
místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla průměrem realizovaných 
prodejů, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je 
v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, jak se utvářejí 
v určité lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní 
údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, 
jakým se dojde k úsudku o hladině obvyklé ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu této 
cenové kategorie. 

Tržní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase 
za určitou nemovitou věc skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném případě předem vypočítat, 
lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. 

Z výše uvedeného výkladu vyplývá tedy závěr, že znalec může pouze odhadnout obvyklou 

cenu nemovité věci, nelze ji tedy přesně stanovit. Problematiku odhadu obvyklé hodnoty nemovité 
věci je možné provést pomocí ekonomických metod. Je však nutné zdůraznit, že každou nemovitou 
věc lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota 
byla sebedokonalejší vědeckou metodou stanovena.  

Cena zaplacená za nemovitou věc vyjadřuje její hodnotu z hlediska kupujícího a může být 
značně odlišná od objektivně stanovené ceny (např. dle platného cenového předpisu), odhadnuté 
obvyklé ceny, která je předpokládaná prodávajícím.  

Na odhad obvyklé ceny má vliv řada faktorů, např. očekávaný budoucí zisk z nemovité věci, 
poloha, prostředí, dopravní relace, vzdálenost nákupních center, krajinný reliéf apod. Jde o názor 
vykonstruovaný na základě dostupných informací a následné zpracování odhadnutých údajů k datu 

zpracování posudku. 
Dle § 505 nového občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a 

nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Dle § 507 nového občanského zákoníku součásti 
pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. 

Dle § 510 nového občanského zákoníku příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci 
hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich 
hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být 
příslušenstvím.  

Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího 
příslušenství. Dle § 511 nového občanského zákoníku jsou-li pochybnosti, zda je něco 
příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 
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Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 1451/1, p.č. 2059/4 a p.č. 2102, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 10001. 

Dále jsou předmětem ocenění pozemky p.č.st. 2378, součástí pozemku je prům. objekt 
bez čp/če, p.č.st. 2379, součástí pozemku je prům. objekt bez čp/če, a p.č. 150/6, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 

č. 261. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č.st. 2379 se ve skutečnosti žádné nadzemní stavby 
nenachází. 

Oceňované nemovité věci se nachází v severozápadní části zastavěného území města Čáslav, 

v části Kutnohorské předměstí, mezi ulicemi Koželuhy a Na Bělišti. Původně se jednalo 
o zahrádkářskou kolonii s přístupovou komunikací (pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4), část 
vodního koryta spojujícího rybník Zemánek s vodotečí Brslenka (pozemek p.č. 2102) a pozemky 

navazující na objekt čistírny odpadních vod (pozemky p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č. 150/6). 
V katastru nemovitostí jsou pozemky zapsány v druhu pozemku orná půda, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zastavěná plocha a 
nádvoří a ostatní plocha - jiná plocha. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č. 2379 jsou v katastru 
nemovitostí evidovány prům. objekty bez čp/če, ve skutečnosti se na pozemcích k datu ocenění 
nadzemní stavby nenachází. 

Ve městě je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. V platném 
územním plánu města Čáslav se oceňované pozemky nachází v ploše bydlení venkovského 
charakteru, v ploše technické infrastruktury a pozemek p.č. 2102 částečně v ploše vodní a 
vodohospodářské a částečně v ploše technické infrastruktury. 

Oceňované pozemky jsou zahrnuty do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech” Čáslav, 
který předpokládá využití oceňovaných pozemků p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 pro výstavbu objektů 
bydlení. Pozemky p.č. 2102, p.č.st. 2378, p.č.st. 2379 a p.č.150/6 jsou do urbanistické studie také 
zahrnuty, ale tvoří součásti obslužných ploch (komunikace, zeleň). 

Město Čáslav se nachází ve výběžku polabské nížiny, který je od severovýchodu ohraničen 
pásmem Železných hor a od jihozápadu Hornosázavskou pahorkatinou. Čáslav je někdy také 
nazývána branou k cestám do Železných hor - CHKO Železné hory začíná cca 10 km východě od 
města. Město Čáslav leží na křižovatce silnic I. třídy č. 38 a č. 17 a také na železniční trati ve směru 
Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Brno. Město bylo založené 
někdy kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II. 

Čáslav je městem střední velikosti, má mírně přes 10 000 obyvatel. Jedná se o město 
s komplexní občanskou vybaveností – městský úřad, pošta, policie, školy střední, základní i 
mateřské, kulturní památky, muzeum, galerie, divadlo, kino, koupaliště a řada moderních 
sportovišť, rozsáhlá síť obchodů a služeb, ordinace praktických i zubních lékařů, nemocnice. Celý 
katastr města měří přes 26 km2, samotné město má rozlohu 3,5 km2. Od roku 2003 je město Čáslav 
pověřenou obcí třetího stupně pro okolní obce. 
 

 

Silné stránky: 
- v obci možnost napojení na veřejný vodovod, elektroinstalaci, kanalizaci a zemní plyn 

- umístění v zastavěné části obce 

- dobrá dostupnost centra obce a občanské vybavenosti 
- přístup po veřejné zpevněné komunikaci 
- dobrá občanská vybavenost města Čáslav 

- v územním plánu se jedná o pozemek pro výstavbu rodinných domů a navazující 
„obslužné“ pozemky  
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Slabé stránky: 
- inženýrské sítě nejsou dovedené na konkrétní stavební pozemky 

- celková výměra pozemků činí 17 818 m2 

 

 

 

Ukázka cenové hladiny v lokalitě: 

1 – Předmětem prodeje byly pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4 v katastrálním území a obci Čáslav, 

okres Kutná Hora. Jedná se o dva z oceňovaných pozemků, které byly obchodovány v roce 2020.  

Výměra pozemků: (14870 m2 a 344 m2) 15214 m2.  

Prodáno 07/2020 za kupní cenu 9.128.400,- Kč (600,- Kč/m2). 

   

Jedná se o prodej dvou z oceňovaných pozemků v roce 2020. 

 

 

 

2 – Předmětem prodeje byl pozemek p.č. 1194/5 v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná 
Hora. Prodaná nemovitá věc se nachází v severní, okrajové části města Čáslav, cca 1 km severně 
od lokality s oceňovanými pozemky. V katastru nemovitostí je pozemek vedený v druhu pozemku 

ostatní plocha - jiná plocha. Skutečný stav neodpovídá plně zápisu v katastru nemovitostí – jedná se 
spíše o samostatnou zahradu umístěnou na rozhraní mezi obytnou a komerční zástavbou. V místě je 
možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Přístup je přímo z veřejné komunikace ulice 
Nad Budínem. V platném územním plánu obce se pozemek nachází v ploše BI - bydlení městského 
charakteru. 

Výměra pozemku (původní): 1788 m2.  

Prodáno 06/2019 za kupní cenu 1.520.000,- Kč (cca 850,- Kč/m2). 

Prodáno 08/2018 za kupní cenu 1.287.360,- Kč (720,- Kč/m2). 
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Tento prodaný pozemek je umístěný ve stejném městě Čáslav, v jiné, také okrajové části města a 
v katastrálním území Čáslav. Prodaný pozemek je menší, napojení na inženýrské sítě je lepší, 
přístup je srovnatelný. Využití je srovnatelné, v územním plánu obce se pozemek nachází v ploše 
bydlení. 
 

 

 

3 – Předmětem prodeje byly pozemky p.č. 1172/40, p.č. 1172/41 a p.č. 1172/57 v katastrálním 
území a obci Čáslav, okres Kutná Hora. Prodané nemovité věci se nachází v severní, okrajové části 
města Čáslav, cca 1,2 km severně od lokality s oceňovanými pozemky. V katastru nemovitostí jsou 
pozemky vedené v druhu pozemku orná půda. Pozemky byly skutečně užívány jako orná půda, 
nachází se na okraji zástavby nových rodinných domů a územním plánem jsou zařazeny 
do zastavitelného území obce. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Přístup je 
přímo z veřejné komunikace ulice Jilmová. V platném územním plánu obce se pozemky nachází 
z části v ploše BI - bydlení městského charakteru a z části v ploše ZZ – plocha zeleně zahrad. 
Výměra pozemků: (1672 m2, 1626 m2 a 102 m2) 3400 m2.  

Prodáno 03/2019 za kupní cenu 3.250.000,- Kč (cca 956,- Kč/m2). 

   

Tyto prodané pozemky jsou umístěné ve stejném městě Čáslav, v jiné, také okrajové části města a 
v katastrálním území Čáslav. Prodané pozemky jsou menší, napojení na inženýrské sítě je lepší, 
přístup je srovnatelný. Využití je srovnatelné, v územním plánu obce se část pozemků nachází 
v ploše zahrad a část v ploše bydlení. 
 

 

 

4 – Předmětem prodeje byl pozemek p.č. 1744/14 v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná 
Hora. Prodaná nemovitá věc se nachází v jižní části města Čáslav, cca 900 m jižně od lokality 
s oceňovanými pozemky. V katastru nemovitostí je pozemek vedený v druhu pozemku orná půda. 
Skutečný stav neodpovídá plně zápisu v katastru nemovitostí – jedná se o samostatnou parcelu 
umístěnou v zástavbě starších i nových rodinných domů. V místě je možnost napojení na všechny 
inženýrské sítě. Přístup je přímo z veřejné komunikace ulice Jarmily Kratochvílové. V platném 
územním plánu obce se pozemek nachází v ploše BI - bydlení městského charakteru. 
Výměra pozemku: 1083 m2.  

Prodáno 08/2020 za kupní cenu 2.000.000,- Kč (cca 1.847,- Kč/m2). 
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Tento prodaný pozemek je umístěný ve stejném městě Čáslav, v jiné, také okrajové části města a 
v katastrálním území Čáslav. Prodaný pozemek je menší, napojení na inženýrské sítě je lepší, 
přístup je srovnatelný. Využití je srovnatelné, v územním plánu obce se pozemek nachází v ploše 
bydlení. 
 

 

 

5 – Předmětem prodeje byl pozemek p.č. 1776/106 v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná 
Hora. Prodaná nemovitá věc se nachází v jižní, okrajové části města Čáslav, cca 1,04 km jižně 
od lokality s oceňovanými pozemky. V katastru nemovitostí je pozemek vedený v druhu pozemku 

orná půda. Skutečný stav neodpovídá plně zápisu v katastru nemovitostí – jedná se o samostatnou 
parcelu umístěnou v zástavbě nových rodinných domů. V místě je možnost napojení na všechny 
inženýrské sítě. Přístup je přímo z veřejné komunikace ulice Ludmily Formanové. V platném 
územním plánu obce se pozemek nachází v ploše BI - bydlení městského charakteru. 
Výměra pozemku: 806 m2.  

Prodáno 04/2018 za kupní cenu 1.700.000,- Kč (cca 2.109,- Kč/m2). 

   

Tento prodaný pozemek je umístěný ve stejném městě Čáslav, v jiné, také okrajové části města a 
v katastrálním území Čáslav. Prodaný pozemek je menší, napojení na inženýrské sítě je lepší, 
přístup je srovnatelný. Využití je srovnatelné, v územním plánu obce se pozemek nachází v ploše 
bydlení. 
 

 

 

6 – Předmětem prodeje byly pozemky p.č. 866/6, p.č. 2691, p.č. 2692/1, p.č. 2692/2 a p.č. 2693 
v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora. Prodané nemovité věci se nachází 
v severovýchodní, okrajové části města Čáslav, cca 800 m severovýchodně od lokality 
s oceňovanými pozemky. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené v druhu pozemku ostatní 
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plocha - manipulační plocha a ostatní plocha - jiná plocha. Skutečný stav odpovídá zápisu v katastru 

nemovitostí, jedná se o manipulační a jiné plocha umístěné vpravo od železniční trati ve směru na 
Kolín na okraji průmyslové zástavby. V místě je možnost napojení na většinu inženýrských sítí. 
Přístup je přímo z veřejné komunikace ulice Za Tratí. V platném územním plánu obce se pozemky 
nachází v ploše VP – plochy průmyslu a skladování - průmyslová. 
Výměra pozemků: (21 m2, 8428 m2, 301 m2, 30 m2 a 31 m2) 8811 m2.  

Prodáno 08/2019 za kupní cenu 3.964.950,- Kč (450,- Kč/m2). 

   

Tyto prodané pozemky jsou umístěné ve stejném městě Čáslav, v jiné, také okrajové části města a 
v katastrálním území Čáslav. Prodané pozemky jsou menší, napojení na inženýrské sítě je horší, 
přístup je srovnatelný. Využití je horší, v územním plánu obce se pozemky nachází v ploše 
pro výrobu a skladování. 
 

 

Ve vlastní databázi se podařilo dohledat prodeje stavebních pozemků přímo v obci Čáslav, 

v předmětné lokalitě. Obvyklá cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu. Bylo 
konstatováno, že obdobné nemovité věci se přes realitní kanceláře prodávají spíše výjimečně, 
realitní kanceláře v současné době mají v nabídce převážně jednotlivé stavební pozemky a dále 
pozemky zemědělské, zahrady, lesy. Nabídkové ceny stavebních pozemků v lokalitě se pohybují 
v době ocenění v rozmezí 1.490,- Kč/m2 až 2.500,- Kč/m2 v závislosti na lokalitě, dostupnosti 
inženýrských sítí, přístupu a využití dle územního plánu. 

Konstatuji, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti, i s přihlédnutím k ceně zjištěné 
dle oceňovacího předpisu, že nejblíže ceně obvyklé v daném místě a čase za nemovitou věc – 

pozemky p.č. 1451/1 a p.č. 2059/4, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a 

obci Čáslav, okres Kutná Hora – se jeví částka ve výši cca 1.800,- Kč/m2 ((14870 m2 + 344 m2) * 

1.800,- Kč/m2 = 27.385.200,- Kč) a činí zaokrouhleně :  

 27.385.000,- Kč 

slovy: Dvacetsedmmilonůtřistaosmdestápěttisíc Korun českých 

 

 

 

Konstatuji, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti, i s přihlédnutím k ceně zjištěné 
dle oceňovacího předpisu, že nejblíže ceně obvyklé v daném místě a čase za nemovitou věc – 

pozemek p.č. 2102, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres 
Kutná Hora – se jeví částka ve výši cca 250,- Kč/m2 (2237 m2 * 250,- Kč/m2 = 559.250,- Kč) a činí 
zaokrouhleně :  



- 19 - 

 

 559.000,- Kč 

slovy: Pětsetpadesátdevěttisíc Korun českých 

 

 

Konstatuji, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti, i s přihlédnutím k ceně zjištěné 
dle oceňovacího předpisu, že nejblíže ceně obvyklé v daném místě a čase za nemovitou věc – 

pozemky p.č.st. 2378, součástí pozemku je prům. objekt bez čp/če, p.č.st. 2379, součástí pozemku 
je prům. objekt bez čp/če, a p.č. 150/6, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a 
obci Čáslav, okres Kutná Hora – se jeví částka ve výši cca 1.000,- Kč/m2 ((40 m2+ 39 m2 + 288 m2) 

* 1.000,- Kč/m2 = 367.000,- Kč) a činí zaokrouhleně :  

 367.000,- Kč 

slovy: Třistašedestsedmtisíc Korun českých 

 

 

 

CELKEM:   28.311.000,- Kč 

slovy: Dvacetosmmilionůtřistajednenácttisíc Korun českých 
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6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 
Úkolem znalce je stanovit cenu nemovitých věcí a to pozemků p.č. 1451/1, p.č. 2059/4 a p.č. 2102, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, 
zapsáno na LV č. 10001. 
Úkolem znalce je stanovit cenu nemovitých věcí a to pozemků p.č.st. 2378, součástí pozemku je 
prům. objekt bez čp/če, p.č.st. 2379, součástí pozemku je prům. objekt bez čp/če, a p.č. 150/6, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území a obci Čáslav, okres Kutná Hora, zapsáno 
na LV č. 261. Na pozemcích p.č.st. 2378 a p.č.st. 2379 se ve skutečnosti žádné nadzemní stavby 
nenachází. 

Zjištěná cena:  17 858 200,- Kč 

slovy: Sedmnáctmilionůosmsetpadesátosmtisícdvěstě Kč 

Obvyklá cena:  28 311 000,- Kč 

slovy: Dvacetosmmilionůtřistajedenácttisíc Kč 

 

 

V Litomyšli 9.11.2021 

 

Ing. Junger Rudolf 

Benátky 138 

570 01  Litomyšl 
----------------------------------------------------- 

znalec v oboru  

Stavebnictví odv. stavby obytné 

Ekonomika odv. ceny a odhady nemovitostí 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 
Kopie usnesení zastupitelstva. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 261. 3 

Kopie katastrální mapy. 1 

Mapy oblasti, územní plán. 6 

Mapa. 1 

Výňatek z Urbanistické studie "Bydlení Na Výhledech". 3 

Fotodokumentace. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 18.12.1991 č.j. Spr. 1975/91 pro základní obor Ekonomika odvětví stavby a odhady 
nemovitostí, Stavebnictví odvětví stavby obytné. 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 9036-166-11/21 evidence posudků.  

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 9036-166-11/21. 

V Litomyšli 9.11.2021 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Rudolf Junger 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.11. 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 9036-166-11/21 

 počet stran A4 v příloze: 
Kopie usnesení zastupitelstva. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001. 2 

Částečný výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 261. 3 

Kopie katastrální mapy. 1 

Mapy oblasti, územní plán. 6 

Mapa. 1 

Výňatek z Urbanistické studie "Bydlení Na Výhledech". 3 

Fotodokumentace. 2 
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Městský úřad Čáslav 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1 
286 01 Čáslav 

 

 

 

 

 
V Čáslavi dne 1.12.2021      

 
 

Věc: Určení obvyklé ceny nemovitostí. 
 

Předmět ocenění: 
 

• pozemek – parcelní číslo 1451/1, o výměře 14870 m2, druh pozemku orná půda 

• pozemek – parcelní číslo 2029/4, o výměře 344 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace  

• pozemek – parcelní číslo 2102, o výměře 2237 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Kutná Hora, na LV č. 10001, pro katastrální území Čáslav.  

 

• pozemek – parcelní číslo st. 2378, o výměře 40 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří; součástí pozemku je stavba bez č.p./č.ev., označená jako průmyslový objekt 

• pozemek – parcelní číslo st. 2379, o výměře 39 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří; součásti pozemku je stavba bez č.p./č.ev., označena jako průmyslový objekt 

• pozemek – parcelní číslo 150/6, o výměře 288 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha 

zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Kutná Hora, na LV č. 261, pro katastrální území Čáslav.  
 

 

Popis nemovitostí: 

 

Soubor pozemků se nachází v severozápadní části města Čáslav v zastavěném území mezi 
ulicemi Koželuhy a Na Bělišti. Původně zde byla zahrádkářská kolonie s přístupovou 
komunikací (p.č. 1451/1 a 2029/4), část vodního koryta spojující rybník Zemánek s Brslenkou 
(p.č. 2102) a pozemky navazující na čistírnu odpadních vod (p.č. st.2378, st.2379 a 150/6). 
V katastru nemovitostí jsou součástí pozemků p.č. st.2378 a st.2379 stavby bez č.p./č.ev, 
označené jako průmyslové objekty. Ve skutečnosti se na pozemcích žádné nadzemní stavby 
nenachází. 



 

V platném územním plánu města Čáslav se předmětné pozemky nachází v ploše bydlení 
venkovského charakteru a v ploše technické infrastruktury.  

 

 

Oceňované pozemky jsou zahrnuty do urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech“ která 
předpokládá využití pozemků pro výstavbu objektů bydlení, komunikací a zeleně. 
Čáslav je městem střední velikosti s komplexní občanskou vybaveností – střední, základní a 
mateřské školy, pošta, policie, muzeum, galerie, divadlo, kino, kulturní památky, koupaliště a 
moderní sportoviště, síť obchodů a služeb, nemocnice, poliklinika, ordinace praktických i 
specializovaných lékařů. Leží na křižovatce silnic I. třídy č. 38 a č. 17 a na železniční trati Brno 
– Praha. 

V obci je možnost napojení na veřejný vodovod, elektřinu, zemní plyn a kanalizaci. 
K předmětným pozemkům je přístup po veřejné zpevněné komunikaci a je z nich dobrá 
dostupnost k centru města a občanské vybavenosti. 
 

Příklady realizovaných prodejů v lokalitě: 
1. Prodej pozemku ul. Za Tratí, Čáslav 

    Pozemky o celkové výměře 8811 m2, nachází se v průmyslové části města. Možnost využití 
dle ÚP – plochy průmyslu a skladování. Prodej byl realizován 08/2019, cena 450 Kč/m2 

2. Prodej pozemku ul. Ludmily Formanové, Čáslav 

    Pozemek v zástavbě nových rodinných domů o výměře 806 m2, určený k zastavění 
rodinným domem městského charakteru. Prodej 04/2018, cena 2.109 Kč/m2 

3. Prodej pozemků ul. Jilmová, Čáslav 

    Pozemky na okraji města o celkové výměře 3400 m2. Část pozemku je zastavitelná rodinným 
domem městského charakteru, část je určená pro zeleň zahrad. Prodej 03/2019, cena 956 Kč/m2 

4. Prodej pozemku ul. Jarmily Kratochvílové, Čáslav 

    Pozemek se nachází v zástavbě rodinných domů, je přístupný z veřejné komunikace, určený 
k výstavbě rodinného domu. Prodej 08/2020, cena 1.847 Kč/m2. 
 
Stanovení ceny: 





>F
Flo banka

závazný úvěrový příslib

Flo banka, a.s., lČ: 618 58 374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis.zn. B 2704 (dále jen ,,Banka")

Klient - právnická osoba
*Obchodni firma/název (přesně dle OR): .,, *1ČO: *Spis.

Y.
PROFISTAV Litomyšl, a.s. 277 42 741 2747/B

*Sídlo: Ulice + č.p. *Město, obec: *PSČ: *Stát:

Cerekvice nad Loučnou 226 Cerekvice nad Loučnou 569 53 ČR

Korespondenční adresa: Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát:
Cerekvice nad Loučnou 226 Cerekvice nad Loučnou 569 53 ČR

výše úvěru:
Typ úvěru:
Úroková sazba:
Účel úvěru:
Datum splatnosti:
zajištění:

Čerpáni:

230.000.000,- CZK
investiční
5,5 - 7,0 % p.a., sazba bude navázána na 1Y PRIBOR s roční fixaci
financování developerského projektu ,,Na výhledech" v Čáslavi
do 5 let od poskytnuti úvěru
kombinované (zástavní právo k nemovitému majetku, ručení fyzické osoby, zástavní právo
k pohledávkám apod.)
účelové, bezhotovostními převody

Poskytnutí úvěru je podmíněno schválením žádosti o úvěr Bankou, uzavřením úVěrové smluvní dokumentace
a poskytnutím dostatečného zajištění, vše ve formě a obsahu schváleném Bankou. Ve smyslu příslušných
právních předpisů České republiky má Banka bezpodmínečné, neměnitelné a neodvolatelné právo kdykoliv
úvěrový přislib zrušit.

Tento příslib úvěru má účinnost maximálně 12 měsíců od vystavení.

V Praze dne 7.12.2021

Flo ba ka, a.s. Flo banka, a.s.
Mgr an Sochor Ing. Marek Polka

pře a představenstv člen představenstva
l



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 19009-0173-0480
Podle ověřovací kruhy pošty: Praha 900

Tato kopie, Qbsahující l stran sguhlasí doslovňě
s před ozenou llSt]nou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahujlcí l stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahu je
viditelný zaj ištovací prvek.

prahe 900 dne 07.12.2021
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SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ  
uzavřená dle ustanovení § 1785 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Město Čáslav  

IČ 00236021 

se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav 

za které jedná JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi 
 

(dále jen jako „budoucí prodávající“) 
 

1.2 PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
IČ 277 42 741 

se sídlem č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

za které jedná Daniel Kraft, předseda představenstva 

 

(dále jen „budoucí kupující“) 
 

(dále také jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“) 
 

 

II.  

Úvodní ustanovení 

 

2.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací – městem, a tuto 
smlouvu uzavírá v rámci své samostatné působnosti. 

2.2 Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitých věcí: 

a. pozemek parc. č. 1451/1, orná půda o výměře 14870 m2; 
b. pozemek parc. č. 2059/4, ostatní plocha o výměře 344 m2; 
c. pozemek parc. č. 2102, vodní plocha o výměře 2237 m2; 
d. pozemek parc. č. 150/6, ostatní plocha o výměře 288 m2; 
e. pozemek parc. č. st. 2378, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, jehož 

součástí je stavba, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního; 

f. pozemek parc. č. st. 2379, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, jehož 
součástí je stavba, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního; 
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vše v obci Čáslav, katastrálním území Čáslav, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora.  

 

(dále pouze jako „Pozemky“) 

2.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti či skutečnosti, 
které by jej omezovaly v neomezené dispozici s jejich vlastnickým právem k Předmětu 
prodeje. 

2.4 Budoucí kupující je obchodní společností, která se zabývá mimo jiné výstavbou 
developerskou činností. 

2.5 Budoucí prodávající má zájem v rámci dalšího svého městského rozvoje o realizaci 

rezidenčního bydlení v lokalitě Koželuhy na části Pozemků. Budoucí prodávající proto 
nechal u městského architekta, Ing. Arch. D. Mateáska, zpracovat Urbanistickou studii 

„Bydlení na Výhledech“, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 
2.6 Budoucí kupující má zájem na části Pozemků realizovat developerský projekt zahrnující 

výstavbu 28 rodinných domů, dvou parkových areálů a vybudování nové a 
rekonstrukce stávající veřejné infrastruktury související s výstavbou a následným 

užíváním zbudovaných rodinných domů (dále také jen jako „Projekt“). Podrobný popis 
Projektu je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2.7 Zastupitelstvo budoucího prodávajícího usnesením č. j. M/77/2021 ze dne 13. 9. 2021 

po veřejném projednání schválilo záměr realizace Projektu. 
2.8 Budoucí prodávající i budoucí kupující mají zájem na realizaci Projektu a dohodli se, že 

budou spolupracovat a vyvíjet úsilí potřebné k tomu, aby byl Projekt uskutečněn. 
Budoucí kupující se zavazuje Projekt zrealizovat do 24 měsíců od nabití právní moci 
stavebního povolení, nebudou-li tomu bránit okolnosti vyšší moci, tj. objektivní 
okolnosti mimo vliv budoucího kupujícího (jako např. dopady pandemie koronaviru 
nebo globální nedostupnost stavebních materiálů). 

2.9 Součástí Projektu je také prodej částí Pozemků, na nichž budou zbudovány rodinné 
domy se zahradami, budoucímu kupujícímu, pronájem částí Pozemků za účelem 
nezbytného stavebního zázemí pro výstavbu domů a zřízení práva stavby k částem 
Pozemků, na nichž bude budována či rekonstruována veřejná infrastruktura. 

2.10 Budoucí prodávající nechal vypracovat znalecký posudek č. 9036-166/11/21 

vypracovaný Ing. Rudolfem Jungrem (dále také jen jako „Znalecký posudek“), kterým 

byla stanovena v místě a čase obvyklá cena metr čtvereční části Pozemků, které budou 
dle Projektu prodány budoucímu kupujícímu, a to u pozemků parc. č. 1451/1 a 2059/4 
ve výši 1.800,- Kč/m2, u pozemků parc. č. st. 2378, st. 2379 a 150/6 ve výši 1.000,- 
Kč/m2 a u pozemku parc. č. 2102 ve výši 250,- Kč/m2.Znalecký posudek je přílohou č. 2 
této smlouvy. Smluvní strany konstatují, že cena nabídnutá za budoucím kupujícím za 

Předmět převodu činí 3.300,- Kč a významně tedy převyšuje cenu stanovenou 
Znaleckým posudkem. 
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2.11 Budoucí kupující předložil budoucímu prodávajícímu originál závazného písemného 

příslibu banky XXX (dále také jen „Banka“), kterým Banka budoucímu kupujícímu 

přislíbila poskytnutí úvěru ve výši XXX na financování koupi Předmětu převodu a také 
realizace Projektu jako takového. Tento příslib je přílohou č. 3 této smlouvy. 

2.12 Smluvní strany se rozhodly uzavřít tuto smlouvu o smlouvě budoucí, kterou deklarují 

oboustranný zájem Projekt realizovat a sjednávají další postup a podmínky, za nichž 
budou realizována právní jednání uvedená v bodě 2.9 této smlouvy. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1 Bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy budoucí kupující zajistí geodetické 
zaměření a vypracování geometrického plánu, kterým bude přesně specifikováno, jaká 
část Pozemků bude zastavěna rodinnými domy se zahradami (tato část Pozemků dále 
také jen jako „Předmět převodu“) a na jaké části Pozemků bude budována či 
rekonstruována veřejná infrastruktura (tato část Pozemků dále také jen jako „Předmět 
zatížení“) (zde specifikovaný geometrický plán dále také jen jako „Geometrický plán“). 
Geometrický plán bude ve všech podstatných okolnostech vycházet z Projektu a 

odchylovat se od něj bude jen v případech, v nichž to bude vzhledem k faktické situaci 

na Pozemcích či jiným okolnostem nezbytné a se souhlasem budoucího prodávajícího. 

Budoucí prodávající se zavazuje, že svůj souhlas neodepře bez vážného důvodu.  

3.2 Bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy také budoucí kupující zahájí práce 
na realizačním projektu výstavby. 

3.3 Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po vypracování Geometrického 
plánu spolu uzavřou: 

a. kupní smlouvu, kterou budoucí prodávající převede vlastnické právo 
k Předmětu převodu na budoucího kupujícího, a to za cenu ve výši 3.300,- Kč za 
metr čtvereční (tedy za kupní cenu stanovenou jako součin částky 3.300,- Kč a 

počtu převáděných metrů čtverečních) (dále také jen jako „Kupní smlouva“); 
b. smlouvu o zřízení práva stavby, kterou budoucí prodávající bezplatně zřídí na 

Předmětu zatížení ve prospěch budoucího kupujícího právo stavby 
k rekonstrukci a vybudování potřebné infrastruktury; (dále také jen jako 

„Smlouva o zřízení práva stavby“); 
c. nájemní smlouvu či nájemní smlouvy, kterými budoucí prodávající přenechá 

dočasně do užívání část Pozemků za účelem nezbytného stavebního zázemí pro 
výstavbu domů, a to v rozsahu dle reálné potřeby a za cenu v místě a čase 
obvyklou (dále také jen jako „Nájemní smlouvy“). 
 

(Kupní smlouva, Smlouva o zřízení práva stavby a Nájemní smlouvy dále také společně 
jako „Budoucí smlouvy“) 



Stránka 4 z 6 

 

3.4 Bez zbytečného odkladu po uzavření Budoucích smluv budoucí kupující požádá o 
správní rozhodnutí potřebná k realizaci Projektu (zejména stavební povolení, územní 

rozhodnutí, apod.). 

3.5 Kupní smlouva bude mj. obsahovat ustanovení, že kupní cena za převod vlastnického 
práva k Předmětu převodu je splatná do 10 dnů po nabytí právní moci stavebního 
povolení potřebného k realizaci Projektu. Kupní smlouva bude dále obsahovat 

ustanovení, že bude-li budoucí kupující v prodlení s realizací Projektu ve lhůtě 
uvedené v bodě 2.8 této smlouvy, bude budoucí prodávající oprávněn požadovat od 
budoucího kupujícího úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

3.6 Smlouva o zřízení práva stavby bude mimo jiné obsahovat ustanovení, že právo stavby 
je zřízeno na dobu potřebnou k rekonstrukci a vybudování potřebné infrastruktury dle 

Projektu, a po rekonstrukci a vybudování potřebné infrastruktury vlastnické právo k 
veškeré vybudované či rekonstruované infrastruktuře na Předmětu zatížení přechází 
bezplatně na budoucího prodávajícího a právo stavby zanikne. Budoucí kupující také 

nebude oprávněn právo stavby převést na třetí osobu. 
3.7 Pokud nebude vydáno pravomocné stavební povolení potřebné k realizaci Projektu do 

2 let od uzavření Kupní smlouvy a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, 
Budoucí smlouvy budou zrušeny a vlastnické právo k Předmětu převodu bude 
převedeno zpět na budoucího prodávajícího.  

3.8 Budoucí kupující se v Kupní smlouvě zaváže, že do vydání pravomocného stavebního 
povolení potřebného k realizaci Projektu a úplného uhrazení kupní ceny dle Kupní 

smlouvy bude s Předmětem převodu nakládat s péčí řádného hospodáře a zejména na 
něm bez písemného souhlasu budoucího prodávajícího nebude provádět žádné trvalé 
změny, které by mohly snížit jeho hodnotu. 

3.9 Smluvní se domluvily, že než bude Budoucí kupující domy nabízet široké veřejnosti, 
umožní Budoucímu prodávajícímu, aby si bez zprostředkovatele vybral a zakoupil 
některé domy dle svého výběru, a to za standardní kupní cenu, za kterou bude Budoucí 

kupující nabízet domy široké veřejnosti, ovšem bez provize zprostředkující realitní 
kanceláři, nebo aby zakoupení vybraných domů tímto způsobem umožnil třetím 
osobám, u nichž to Budoucí prodávající považuje z hlediska veřejného zájmu za 

prospěšné, aby měly odpovídající bydlení ve městě Čáslav. 
 

 

V. 

Prohlášení smluvních stran 

 

5.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že seznámil budoucího kupujícího se stavem Pozemků 

a výslovně prohlašuje, že na nich neváznou žádná omezení vlastnického práva, dluhy, 
jiné právní závady, závazky či jiné pohledávky, zejména zástavní práva, věcná břemena 
či jiná věcná práva, nájemní či užívací práva, vyjma věcných břemen, která jsou zapsána 
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5.3 Budoucí prodávající dále prohlašuje, že ohledně Pozemků neexistují žádné smlouvy, 
které by zakládaly práva, jež nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u 
katastrálního úřadu ohledně Pozemků podány žádné jemu známé návrhy na vklad či 
jiné zápisy, záznamy apod., o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, jakož ani 
smlouvy či dohody zakládající jiná práva třetích osob. 

5.4 Budoucí prodávající se dále zavazuje, že ode dne podpisu této smlouvy do dne 
provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího k Předmětu 
převodu na základě Kupní smlouvy nezřídí ve prospěch třetích osob žádná věcná 
břemena, nájemní či užívací práva, zástavní práva či jakékoliv jiné právní závazky či 
vady, ani nebude s Pozemky jakkoliv disponovat. 

5.5 Budoucí prodávající se zavazuje se zdržet po uzavření této smlouvy jakéhokoliv 

jednání, které by znemožnilo budoucímu kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k Předmětu převodu dle této smlouvy a Kupní smlouvy, či které by omezilo jakýmkoliv 
způsobem budoucího kupujícího při nabytí vlastnického práva nebo při budoucím 

užívání Předmětu převodu. 

5.6 Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat s druhou smluvní stranou i 

třetími osobami, vyvíjet úsilí a poskytovat součinnost, vše tak, jak bude potřebné 
k úspěšné realizaci Projektu a naplnění účelu této smlouvy. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Budoucí prodávající se zavazuje uveřejnit 
tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě, přičemž tento závazek nabývá účinnosti 
okamžikem platnosti smlouvy. 

6.2 Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje 
neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové 

neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce 
blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to 

formou písemného dodatku k této smlouvě. 
6.3 Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy se řídí touto smlouvou a případně 

neupravené vztahy v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

6.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

6.5 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky sjednanými 
a podepsanými oběma smluvními stranami. 

6.6 Všechny peněžní částky v této smlouvě uvedené jsou uvedeny bez daně z přidané 
hodnoty (DPH).   

6.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
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1) Projekt: Bydlení na Výhledech Čáslav - Nabídka spolupráce při rozvoji města, 
Urbanistická studie zástavby rodinných domů; 

2) Znalecký posudek č. 9036-166/11/21 vypracovaný Ing. Rudolfem Jungrem; 

3) Příslib financování XXX; 

4) List vlastnictví č. 10001 pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav ze dne XXX. 

6.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, seznámily se s jejím obsahem, 

jejímu obsahu zcela porozuměly a na důkaz souhlasu se všemi jejími ustanoveními pod 
ní připojují své podpisy. 

 

Budoucí prodávající: 

V Čáslavi dne ___________ 

 

 

…………………………………………………. 

Město Čáslav 

JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

města Čáslavi 
 

Budoucí kupující: 

V Čáslavi dne ____________ 

 

 

…………………………………………………. 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
Daniel Kraft, předseda představenstva 

   

   
 


