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Posouzení nabídky z hlediska ceny za výstavbu objektu, 
která byla předložena v souvislosti s veřejnou zakázkou 

"Centrum Palmovka - výstavba a následná správa 
s poskytováním služeb" 

a návrh hodnoty budovy po dokončení v r.2014. 

Objednatel: Městská část Praha 8 
Úřad městské části 
kancelář starosty 

Účel ocenění: Expertní posouzení cenové nabídky za výstavbu objektu společností 
Metrostav Development, která byla podána na veřejnou zakázku 
"Centrum Palmovka- výstavba a následná správa 
s poskytováním služeb" a posouzení hodnoty budovy po dokončení. 

Zhotovitel: YBN CONSUL T- Znalecký ústav s.r.o. 
Václavské náměstí 1, Praha 1 
Znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti 
pod č.j.: 391/93- OOD 
Člen české komory odhadců majetku, o.s. 

V Praze dne 20.září 201 O 
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1. ÚVOD 

ZADÁNÍ A PŘEDMĚT POSOUZENÍ 

Na základě objednávky ze dne 7.9.201 O, předložené Městskou částí Praha 8, kanceláří starosty, 
(č.obj . Sml 00761/2010) je zadáním pro náš znalecký ústav vypracovat odborný posudek, 
spočívající v posouzení cenové nabídky společnosti Metrostav Development a.s., která byla 
podána na veřejnou zakázku "Centrum Palmovka - a následná správa s poskytováním 
služeb", a to cenu za výstavbu objektu spolu s posouzením hodnoty budovy po dokončení. 

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝSTAVBU "CENTRUM PALMOVKA"· OBECNĚ 

Odborné posouzení cenové nabídky je postaveno primárně na porovnání obdobných typů 
projektů, které byly na území města Prahy realizovány nebo jsou v současné době 
v pokročilém stadiu přípravy, dále pak na dílčích odborných propočtech s prognózováním 
cenového vývoje do r. 2014. 

VÝCHOZÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ NABÍDKY 

• Zadávací dokumentace pro výstavbu "Centrum Palmovka" 
• Nabídka na výstavbu objektu od společnosti Metrostav Development a.s. 
• Databáze znaleckého ústavu 
• Veřejně dostupné informace 

2. MAKROEKONOMICKÁ ČÁST 

Makroekonomický vývoj v ČR 

V roce 2009 se světová ekonomika jako celek propadla po několika desetiletích recese. Hlavní 
příčinou byl prudký pokles ekonomické aktivity ve vyspělých západních ekonomikách. 

česká republika je stále vnímána jako makroekonomicky stabilní a dobře řízená ekonomika. I když 
dlouhodobé výnosy českých vládních dluhopisů v posledních čtvrtletích vzrostly, rozdíl mezi 
výnosy českých dluhopisů a benchmarkovými německými dluhopisy setrvává na úrovni blízké 
stabilním malým ekonomikám. Ke stabilizaci makroekonomického prostředí v průběhu roku 2009 
přispělo rovněž uklidnění na měnových trzích. Přesto česká ekonomika v roce 2009 výrazně 
pocítila dopady své vysoké otevřenosti , proexportní orientace a průmyslové specializace. 
Ekonomika jako celek v prvním pololetí 2009 meziročně klesla o 4,5% a ve zbytku roku naopak 
prošla velmi slabým oživením. Za celý rok 2009 tak HOP poklesl o 4,1 %. Očekávaný růst HOP 
v roce 201 O je o 1.5% a v roce 2011 o 2,6%. 

Výhled pro léta 201 O a 2011 

Výhled na českou ekonomiku na období dvou let zůstává poměrně nejistý vzhledem k nepříliš 
optimistickým očekáváním ohledně vývoje v Eurozóně. Převládají predikce, podle nichž se 
hospodářský růst v této skupině zemí bude v dalších dvou letech pohybovat kolem 1 ,5%. Na 
přechodně snížení růstu HOP bude působit také opětovné snížení dynamiky zahraniční poptávky, 
která má podle předpokladu prognózy tvar nesouměrného "W". Měnová situace by měla zůstat 
v dalších dvou letech stabilní. Podle květnové prognózy ČNB se bude měnově-politická inflace, 
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tj.inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, od které se odvíjí rozhodování o 
nastavení úrokových sazeb, se k cíli přiblíží zezdola až v roce 2011. S aktuální makroekonomickou 
prognózou a jejími předpoklady je proto konzistentní nejprve mírný pokles tržních úrokových 
sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011. Nominální měnový kurz 
koruny se na prognóze pozvolna zhodnocuje. Jednou z nejvíce diskutovaných otázek v Evropě je 
schopnost oslabených bankovních sektorů poskytovat úvěry do ekonomiky poté, co dojde 
k hospodářskému oživení. Banky nadále čelí rostoucímu riziku ztrát z nesplácených úvěrů, což se 
nezbytně promítá do zvýšené obezřetnosti při poskytování úvěrů zejména do podnikové sféry. 
české banky mají pro poskytování úvěrů dostatek zdrojů a stejně tak netrpí potencionálním 
nedostatkem regulatorního kapitálu. V nedávno zveřejněných zátěžových testech ČNB zůstal 
bankovní sektor jako celek i přes poměrně vysoké ztráty ze znehodnocení úvěrů stabilní ve všech 
makroekonomických scénářích a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se vždy pohybovala nad 
regulatorním minimem 8%. 

Prognóza hospodářského růstu v ČR (meziroční změny v %) 
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Trh s kancelářskými prostory 

V prvním čtvrtletí 201 O je patrná velká opatrnost developerů a stále velmi obtížné financování 
výstavby nových administrativních projektů, které má za následek předpokládaný útlum 
spekulativní výstavby. Banky nadále požadují předpronájmy na úrovni 50% kapacity, což je díky 
limitované poptávce na trhu čím dál více obtížnější. S ohledem na obvyklou lhůtu výstavby cca 18 
měsíců předpokládáme, že útlum může pokračovat minimálně do roku 2011. 

V současné době jsou ve výstavbě pouze 2 významné projekty Filadelfie a Amadeus s termínem 
dokončení v letošním roce. Historicky se jedná o nejmenší objem spekulativní výstavby v historii 
trhu s moderními kancelářskými projekty. 

Přehled budoucích kancelářských projektů s možným dokončením v roce 2011: 
(vybrány projekty pouze na Praze 8) 

Projekt Adresa Developer Cel k. kapacita Komentář 
m2 

Libeň DOCK 01 Octářova Crestyl 9 000 Před pronájem 

Futurama, 2.fáze Sokolovská lmmorent 16 042 Před pronájem 

Meteor Centre C Sokolovská ABLON 5 839 Před pronájem 

Corso ll- B Křižíkova REKG 18 000 Spekulativní výstavba 

Main Point Karlín Rohanské nábř. PSJ lnvest 20 640 Výstavba pro Kooperativu 

Celkem v Praze je do roku 2011 předpoklad výstavby kancelářských projektů v celkové kapacitě 
317 650m2. 
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Vývoj poptávky dle pražských obvodů 

První příčku poptávaných lokalit má Praha 4 s téměř 70 000 m2
, následovaná Prahou 8 s 45 000 

m2 a Prahou 5 s 42 000 m2
. 

Graf- poptávka dle pražských obvodů v roce 2009: 
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Vývoj nájemného 

Výše nájemného zůstává poměrně stabilní už od roku 2000. K mírnému poklesu došlo v letech 
2004 a 2005, a to v důsledku nárůstu nabídky volných a kvalitních prostor. V průběhu roku 2006 
došlo ke stabilizaci a rok 2007 a 2008 byl poznamenaný postupným zvyšováním úrovně nájmů 
v centru Prahy u nových kancelářských prostor. V průběhu roku 2009 bylo zaznamenáno snížení 
nájmů hlavně z důvodu limitované poptávky v historickém centru Prahy. 

Ve vnitřním okruhu města, v lokalitách jako Pankrác, Karlín či Anděl je výše nájemného za kvalitní 
kanceláře v rozmezí od 14,50 do 16,50 EUR/m2/měs. Developeři se v současné době snaží 
nesnižovat nominální nájemné z důvodu udržení investiční hodnoty projektů, a proto stoupá jejich 
ochota kompenzovat vyšší nájem navýšením finančních pobídek ve formě nájemních prázdnin a 
příspěvků na dovybavení. 

Graf- vývoj nájemného 1995 - 4Q 2009 
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Ve střednědobém horizontu při postupném vyčerpání volných administrativních kapacit na trhu lze 
očekávat ke konci roku 2010 a v první polovině roku 2011 mírné zvyšování nájemného a 
pravděpodobně i následně nižší flexibilitu developerů poskytovat incentivy. 
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Kategorie u kancelářských prostor 

standardy u administrativních prostor lze rozdělit do tří základních kategorií: 

Standard prostor "A" 

Cenové rozpětí 13,25- 20,00 EUR/m2/měsíc v závislosti na lokalitě 

• Nové prostory s možností flexibilního uspořádání prostor, plná 2 či 4trubková klimatizace, 
venkovní žaluzie 

• Zdvojená podlaha s podlahovými krabicemi 
• Záložní generátor pro nouzový chod budovy 

• Centrální recepce, 24hodinový přístup, ostraha v budově, vstupní kartový systém, CCTV, 
elektronické zabezpečení vstupních prostor 

• Podzemní parkovací místa a klientská povrchová stání 

• Stravování- kantýna nebo restaurace v přízemí 

Standard prostor "B" 

Cenové rozpětí 10,50- 15,00 EUR/m2/měsíc v závislosti na lokalitě 

• Možnost flexibilního uspořádání a chlazení prostor 
• Zdvojená podlaha např. s centrálním kanálem nebo kabeláž vedená podokenními kanály 
• Centrální recepce, ostraha nebo napojení na centrální pult ostrahy 
• Podzemní nebo povrchová stání zpravidla s limitovaným nebo žádným klientským stáním 

Standard prostor "C" 

Cenové rozpětí 7, 00- 1 O, 00 EUR/m2/měsíc v závislosti na lokalitě 

• Prostory již vícekrát pronajaté s velmi omezenou možností úpravy dispozice 
• Kabeláž vedená podokenními kanály 
• Přístup bez centrální recepce a ostrahy 
• Žádné nebo limitované povrchové parkovací stání 

Vývoj výnosů (yieldu) 

Po deseti letech trvalého poklesu začala výnosová míra stoupat od podzimu roku 2008 v důsledku 
bankovní krize. Na konci roku 2009 pokračovalo mírné oživení, kdy byly uskutečněny dvě 
významné investiční transakce u administrativních projektů. Výnosová míra se stále drží na úrovni 
7,25%. 

Graf- vývoj výnosů (%)-administrativní prostory 
15% 

17% 

9% 

6% 

3% 

O% 

1996 1997 1998 1999 1000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Znalecký posudek č. 2629 Strana 5 (celkem 19) 



F 

YBN CONSULT 
----------------

Posouzení cenové nabídky- Centrum Palmovka Znnlccl{j· ústnY s.t·.o. 

STUDIE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ (STRUČNÝ PŘEHLED) 

• Stavební společnosti zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 201 O, 
aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 5 procent. Stabilizace a návrat k růstu by mohl 
přijít v roce 2011 . 

• V důsledku zhoršujícího se výhledu stavebnictví firmy rovněž snižují předpovědi svých prodejů . 
Největší pokles i nadále očekávají velké stavební společnosti, z pohledu zaměření firem došlo k 
výraznému zhoršení předpovědí v segmentu inženýrského stavitelství. V odhadech na rok 2011 
jsou společnosti velice opatrné. 

• Výrazně vzrostla nejistota společností ohledně vývoje jejich tržního postavení. Naopak značně 
klesl podíl společností, které očekávají zlepšení svého tržního podílu v tomto roce (z 62% v 
lednu na 40% aktuálně) . 

• Vytížení kapacit stavebních společností dále klesá, aktuálně se v průměru pohybuje na 74%. 
Nejvyšší vytížení uvádějí velké stavební společnosti, avšak i u nich vytížení kapacit klesá 

• Dochází k poklesu efektivity u téměř všech způsobů využívaných pro získávání zakázek. Za 
nejefektivnější způsob považují stavební firmy osobní kontakty. Ve srovnání s minulým rokem 
došlo ke zhoršení transparentnosti výběrových řízení a rovněž k poklesu podílu společností , 
které nebyly požádány o úplatek při získávání zakázky. 

Všechny dotázané stavební společnosti uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. Největším 
problémem je pro ně i nadále je dostatečná poptávka, jejíž dopad na hospodářské výsledky 
společností oproti lednu ještě vzrostl. 

Zvýšení efektivity fungování stavebních společností zůstává největší prioritou pro dalších 
dvanáct měsíců (stejně jako v lednu 2010 i září 2009). Naopak akvizice jiné společnosti je 
aktuálně nejméně důležitým tématem. 

Očekávaný vývoj stavebnictví 
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3. VLASTNÍ POSOUZENÍ 

znalecký ústav pro posouzení cenové úrovně nabídky na výstavbu objektů "Centra Palmovka", 
zpracovaný pro zadané architektonické řešení, požadavky na konstrukce, technologie, materiály, 
výrobky až po definování standardů pro jednotlivé části stavby, použil z vlastní databáze propočet , 
který pro obdobné stavby v jednotkách za 1m3 obestavěného prostoru zahrnuje již veškeré 
náklady od přípravy stavby až po její realizaci. Propočet je pro možnost porovnání rozdělen na 
část radniční a část komerční. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Kód katastrálního území : 
Název katastrálního území : 
Kód obce: 
Název obce: 
Počet obyvatel obce : 
Datum stanovení počtu obyvatel : 
Kód okresu: 
Název okresu : 
Název kraje : 
Název státu : 

Poloha v obci : 

Časové koeficienty : 

Seznam oceňovaných objektů 

Radniční část 
Komerční část 

Radniční část 

Metoda ukazatelová 
Zatřídění: 
JKSO: 

SKP: 

Materiálová charakteristika : 

Celkem : 

Znalecký posudek č. 2629 

730891 
Libeň 8 
500208 
Praha 8 
1 212 097 
01 .01.2008 
CZ0100 
Praha 
Hlavní město Praha (Praha) 
Česká republika 

Ostatní 

ČSÚ 

801 61 
Budovy administrativní (správní) 
46.21.14.30 
Budovy pro služby a administrativu 
Kovová konstrukce/ŽB 

72 767,00 m3 obestavěného prostoru 
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Výpočet reprodukční ceny : 

Základní hodnota : 
Hodnota po mat. charakteristice: 
Koeficient úpravy základní hodnoty 
(příprava stavby,projekt,IČ, atd.) 
Výpočet: 
Výchozí hodnota jednotková : 
Výpočet : 
Výchozí hodnota celková : 
úprava výchozí hodnoty : 

Název stavebního dílu 
Základy a zemní práce 
Svislé konstrukce 
Stropy a podhledy 
Konstrukce střechy 
Krytina střechy 
Klempířské konstrukce 
Vnitřní omítky 
Úprava vnějších povrchů 
Vnitřní obklady 
Schodiště 

Dveře 

Okna 
Podlahy 
Vytápění 

Elektroinstalace 
Bleskosvod 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní plynovod 
Zdroj teplé vody 
Vybavení kuchyní 
Hygienická vybavení 
Výtahy, klimatizace ad. 
Celkem 

Reprodukční cena celková : 
Výpočet: 

Podíl1 
8,557 

22,705 
15,308 
3,948 
1,894 
1,108 
2,590 
1,894 
1 '1 08 
2,805 
3,894 
7,003 
5,305 
4,001 
4,841 
0,857 
2,197 
2,197 
0,393 
0,393 
0,393 
1,304 
5,305 

100,000 

Reprodukční cena jednotk. nezaokr. : 
Reprodukční cena jednotková : 

Výpočet věcné hodnoty : 
Míra opotřebení : 
Výpočet: 
Věcná hodnota : 

Radniční část - celkem : 

5 471 Kč/m3 obestavěného prostoru 
6 761 Kč/m3 obestavěného prostoru 
1,05 

6 761 * 1,05 = 7099 
7 099 Kč/m3 obestavěného prostoru 
7 099 * 72 767,00 = 516 572 933 
516 572 933 
strukturou stavebních dílů 

Hodnota (Kč) Koef Podíl2 RC(Kč) 
44 203 146 1,0000 8,557 44 203 146 

117 287 884 1,0000 22,705 117 287 884 
79 076 985 1,0000 15,308 79 076 985 
20 394 299 1,0000 3,948 20 394 299 

9 783 891 1,0000 1,894 9 783 891 
5 723 628 1,0000 1,108 5 723 628 

13 379 239 1,0000 2,590 13 379 239 
9 783 891 1,0000 1,894 9 783 891 
5 723 628 1,0000 1 '108 5 723 628 

14 489 871 1,0000 2,805 14 489 871 
20 115 350 1,0000 3,894 20 115 350 
36 175 602 1,0000 7,003 36 175 602 
27 404 194 1,0000 5,305 27 404 194 
20 668 083 1,0000 4,001 20 668 083 
25 007 296 1,0000 4,841 25 007 296 

4 427 030 1,0000 0,857 4 427 030 
11 349 107 1,0000 2,197 11 349 107 
11 349 107 1,0000 2,197 11 349 107 
2 030 132 1,0000 0,393 2 030 132 
2 030 132 1,0000 0,393 2 030 132 
2 030 132 1,0000 0,393 2 030 132 
6 736 111 1,0000 1,304 6 736 111 

27 404 194 1,0000 5,305 27 404 194 
516 572 932 1,0000 100,000 516 572 932 

516 572 933 Kč 
516 572 933/72 767,00 = 7 098,0000 
7 098,0000 Kč/m3 obestavěného prostoru 
7 099 Kč/m3 obestavěného prostoru 

0,000% 
516 572 932 * (1 - 0,00000) = 516 572 932 
516 572 932 Kč 

Reprodu kční cena 516 572 932 Kč 
Věcná hodnota 516 572 932 Kč 
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Komerční část 

Metoda ukazatelová 
Zatřídění : 
JKSO: 

SKP : 
Materiálová charakteristika : 

Celkem : 

Výpočet reprodukční ceny: 

Základní hodnota : 
Hodnota po mat. charakteristice: 

801 82 
Budovy prodejen, nákupních středisek, výkup. středisek 
43.21 .14.20 
Kovová/ŽB 

112 563,00 m3 obestavěného prostoru 

Koeficient úpravy základní hodnoty 
(příprava stavby,projekt,IČ, atd.) 
Výpočet: 

4 712 Kč/m3 obestavěného prostoru 
4 264 Kč/m3 obestavěného prostoru 
1,2836 

4 264 * 1,2836 = 5 473 
Výchozí hodnota jednotková : 
Výpočet: 
Výchozí hodnota celková : 
Úprava výchozí hodnoty : 

Název stavebního dílu Podíl1 
Základy a zemní práce 11,840 
Svislé konstrukce 13,112 
Stropy a podhledy 9,353 
Konstrukce střechy 5,227 
Krytina střechy 2,204 
Klempířské konstrukce 1,413 
'{nitřnf omítky 3,645 
Uprava vnějších 2,204 
povrchů 
Vnitřní obklac(y 1,554 
Schodiště 2,006 
Dveře 4,691 
Okna 8,392 
Podlahy 7,997 
Vytápění 4,408 
Elektroinstalace 5,369 
Bleskosvod 0,932 
Vnitřní vodovod 1 '187 
Vnitřní kanalizace 1,102 
Vnitřn í plynovod 0,593 
Zdroj teplé vody 0,396 
Vybaven í kuchyní 2,995 
Hygienická vybavení 0,706 
Výtahy 1,695 
Ostatní 6,979 

-S,elkem 100,000 

Znalecký posudek č. 2629 

5 473 Kč/m3 obestavěného prostoru 
5 473 * 112 563,00 = 616 057 299 
616 057 299 Kč 
strukturou stavebních dílů 

Hodnota (Kč) Koef Podíl2 RC (Kč) 
72 941 184 1,0000 11,191 72 941 184 
80 777 433 1,0000 12,394 80 777 433 
57 619 839 1,0000 8,841 57 619 839 
32 201 315 1,0000 4,941 32 201 315 
13 577 903 1,0000 2,083 13 577 903 

8 704 890 1,0000 1,336 8 704 890 
22 455 289 1,0000 3,445 22 455 289 
13 577 903 1,0000 2,083 13 577 903 

9 573 530 1,0000 1,469 9 573 530 
12 358 109 1,0000 1,896 12 358 109 
28 899 248 1,0000 4,434 28 899 248 
51 699 529 1,5000 11,898 77 549 294 
49 266 102 1,2000 9,071 59 119 322 
27 155 806 1,0000 4,167 27 155 806 
33 076 116 1,0000 5,075 33 076 116 

5 741 654 1,0000 0,881 5 741 654 
7 312 600 1,0000 1 '122 7 312 600 
6 788 951 1,0000 1,042 6 788 951 
3 653 220 1,0000 0,561 3 653 220 
2 439 587 1,0000 0,374 2 439 587 

18 450 916 1,0000 2,831 18 450 916 
4 349 365 1,0000 0,667 4 349 365 

10 442 171 1,0000 1,602 10 442 171 
42 994 639 1,0000 6,597 42 994 639 

616 057 299 1,0580 100,000 651 760 284 
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Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 
Výpočet: 
Reprodukční cena celková : 
Výpočet: 
Reprodukční cena jednotk. nezaokr. : 
Reprodukční cena jednotková : 

Výpočet věcné hodnoty: 
Míra opotřebení : 
Výpočet : 
Věcná hodnota : 

Komerční část- celkem : 

1,0580 
616 057 299 * 1,0580 = 651 760 284 
651 760 284 Kč 
651 760 284 /112 563,00 = 5 790,1822 
5 790,1822 Kč/m3 obestavěného prostoru 
5 790 Kč/m3 obestavěného prostoru 

0,000% 
651 760 284 * (1 - 0,00000) = 651 760 284 
651 760 284 Kč 

Dílčí závěr ke posouzení cenové nabídky na výstavbu objektů "Centrum Palmovka": 

Z výpočtu je patrné, že základní cenové jednotky za 1m3 obestavěného prostoru jsou v souladu 
s nabídkou dodavatele stavby. Výsledná reprodukční jednotková cena pak obsahuje veškeré 
nákladové složky. 
Výsledná pro počtená hodnota představuje optimalizované náklady na výstavbu jako celek. 
Protože nabídka dodavatele stavby a naše posouzení je založeno na odborných odhadech a 
agregovaný((h cenách považujeme za vhodné na následná rozhodnutí vymezit cenový koridor, ve 
kterém se posouzení může pohybovat. 
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4. INFORMACE O POSOUZENÍ BUDOUCÍ HODNOTY STAVBY 

Metodologie 

Jako základní techniku propočtu budoucí hodnoty aplikoval znalecký ústav metodický 
pokyn České komory odhadců majetku • výnosové ocenění, a to z důvodu, že se na jeho 
tvorbě podílel jako spoluautor. Metodika respektuje obecně uznávané oceňovací postupy 
zakotvené v Evropských a Mezinárodních oceňovacích standardech. 

Vvsvětlení některých pojmů: 

Zůstatková životnost: 

Je to předpokládaná doba dalšího ekonomického využití nemovitosti, nebo-li je to odhad 
časového horizontu při obvyklé (běžné) údržbě, po který je nemovitost (stavba) ještě 
ekonomicky využitelná. Tzn. dobu, po kterou lze ještě uvažovat s dosažitelností 
kalkulovaného čistého zisku. Tato doba bude u většiny případů kratší, než je technická životnost 
stavby. 

Pro odhad tržní hodnoty pozemku je jednoznačně preferována metoda tržního porovnání cen, 
pokud je již v současných podmínkách ČR zjistitelná. 

Budoucí tok příjmů: 

Základem pro budoucí tok příjmů při použití navrhované výnosové metody, jsou veškeré 
dosažitelné příjmy z nemovítostí, případně výnos z nájemního vztahu. 

Konkrétní nájemní vztah (pokud je hodnocen) je nutno vždy podrobit analýze ve vazbě k obvykle 
dosažitelnému nájemnému a velmi uvážlivě posoudit též bonitní spolehlivost (výnosovou stabilitu) 
nájemce. Rovněž je nutno provést analýzu smluvně uzavřeného nájemního vztahu z hlediska délky 
jeho platnosti, neboť nájemní vztahy smluvené na kratší nájemní období, mají za následek vyšší 
fluktuaci nájemníků a nižší tržby. 

Výnos k datu ocenění je účelné považovat za stabilní, případně budoucí vývoj nájemného může být 
uvažován v úrokových mírách. 

Kalkulovaný čistý zisk: 

Výnos z nemovitosti snížený o roční náklady na provoz ( = obhospodařovací náklady). 

Pokud je zvažována podnikatelská činnosti bezprostředně související s nemovitostí (což je náš 
případ) pak budoucí tok příjmů použijeme z této činnosti (např. hotely, sanatoria apod.). 

Boční náklady na provoz(= obhospodařovací náklady): 

Obhospodařovací náklady: 
• Daň z nemovitosti, 
• Pojištění stavby 
• Opravy a údržba. Nutno posoudit z hlediska stavu současně prováděné údržby. Vzhledem 

k tomu, že se diskontují budoucí čisté výnosy, mělo by se jednat i o budoucí náklady na 
opravy a údržbu, jejichž výše by se odhadovala na základě současného stavu údržby ve 
vztahu ke stáří objektu a zbývající ekonomické životnosti. Pro dobrý stavebně technický 
stav, běžnou údržbu, je nutno uvažovat přiměřenou lhůtu ekonomické životnosti. 

• Náklady na správu a "provoz". 
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Na s~r~~~~á se o náklady na administrativní práce (nájemní smlouvy, výpovědi jednání s nájemci, 
pojišťovna, úřady, daně, účetnictví) 

0 Zařizování oprav a údržby s řemeslníky (nebo vlastní údržbář), případně se stavební firmou, 
dohled, 

Na P.~.0~~;aha budovy (hlídač, vrátný), společná telefonní ústředna, úklid, osvětlení a vytápění 
společných prostor, výtah. 

Náklady nutno specifikovat vždy individuálně a to podle ekonomického rozboru a u konkrétní 
smlouvy a dokladů o provozu nemovitosti. 

Výčet nákladů je specifikován spíše obecně. Rozsahem jiný bude pro jednoduchý případ pronájmu 
zcela jiný pro větší a celou pronajatou nemovitost (napf AB), kdy majitel (firma) podniká 
pronajímáním nemovitostí. 

Pokud ovlivňují nemovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu "asbest, radon, atp. ", 
rovněž tak i nedostatečné nebo podstandardní vybavení, pak se s velkou pravděpodobností 
promítají již do úrovně dosažitelných výnosů (napf je nižší dosažitelné nájemné) . Pokud se 
vyskytne na nemovitosti závada, na kterou sice současní nájemci nereflektují, ale budoucím 
potencionálním nájemcům by již patrně vadila - potom je třeba budoucí výnos upravit s patřičným 
komentářem. Ostatní závady napf ekologického charakteru se promítnou až do nákladů na sanací 
pozemku. 

Odpis v: 

V případě aplikace výpočtu zásobitele se odpočet odpisů (tzn. periodická tvorba kapitálových 
rezerv k vyrovnání úbytku hodnoty nemovitosti v důsledku stáří a opotřebení) neprovádí, protože 
tyto odpisy jsou již do výpočtu zásobitele zakalkulovány. Hodnota nemovitosti tak představuje 
investovaný kapitál, který je třeba během zbývající životnosti umořit. Čistý výnos z nemovitosti jako 
pravidelná platba tak zásobuje penězi jak splátky jistiny (investovaný kapitál), tak i úrokový výnos 
z ještě nevrácené investice (jako prémii za riziko podnikání s touto investicí včetně v ní 
zablokovaných peněz). Jde tak o určitou jinou formu odepisování, ale kapitálové investice nikoliv 
technického opotřebení nemovitosti. 

Rekapitulace postupu ocenění: 

1. Vyčíslení hrubého výnosu nemovitosti 
2. Určení nákladů nutných k dosažení výnosu (nákladů spojených s obhospodařováním 
nemovitGsti), do kterých se však nezapočítávají odpisv, (pozor na důsledné vyčlenění položek 
placených nájemcem zvlášť napf za vodu, elektřinu, teplo atd.), 
3. Vypočte se čistý výnos (ČV) odečtením nákladů na obhospodařování od hrubého výnosu. 
4. Odhad výnosu připadajícího na pozemek se provede z tržní hodnoty pozemku (zjištěnou 
zpravidla porovnávací metodou) při předpokladu stejné míry výnosnosti jako pro celou 
nemovitost, tj. vynásobením tržní hodnoty pozemku zvolenou výnosovou mírou. 
5. Čistý výnos připadající na budovu je rozdílem čistého výnosu z nemovitosti jako celku 
a výnosu z pozemku. Čistý výnos z budovy je potom základem pro její výnosové ocenění. 

Doporučený tvar rovnice v případě aplikace výpočtu zásobitelem (tři případy): 

1) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při stabilním výnosu z nemovitostt. 

Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) podle postupu 1*) bude: 

VHN = (ČV - r *HP) * qn -
1 

+HP = ČVB * q" - 1 +HP 
qn(q-1) qn(q-1) 
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Upravený tvar vzorce: 

kde: ČV = čistý výnos nemovitosti 
ČVB = čistý výnos z budovy 
r =míra výnosnosti 
q = (1 + r) 

YBN CONSULT -Znalccli.~- ústav s. r.o. 

n = zůstatková doba užití nemovitosti (=zůstatková ekonomická životnost) 
HP = hodnota pozemku 
ČV- r*HP =část čistého výnosu nemovitosti připadající na budovu 

2) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výnosu: 
V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude 
uvažován v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g), bude výpočet proveden tzv. 
upraveným zásobitelem 2*) ve tvaru: 

1-(1 + gJn 
VHN = 1 + r * ČV + HP 

r-g 

kde: "r" je míra výnosnosti (nebo-li požadovaná míra výnosu pro vložený vlastní kapitál "nvk" = 
náklady na vlastní kapitál =diskontní míra). 

Předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné aplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo 
z nájemních smluv, nebo když je zřejmé, že současná úroveň nájemného v lokalitě či regionu 
poroste např. s ohledem na dokončení všeobecně významné investice. 

3) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách a při inflaci: 
V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude 
uvažován v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g) při současném uvažování 
inflace, b_udé výpočet proveden tzv. upraveným zásobitelem 3*) ve tvaru: 

1 J l+g )n 
l(1+r)(1+f) 

VHN = ČVB . -----=---
( ) 

1 + g 1+r - - -
1+ f 

+HP 

Značení je shodné s předcho:.ím Ptíp~ad~m. A také platí, že předpokládané tempo růstu výnosů (g) 
j: možné aplikovat p~uz~ _v pn~ade, ze Je ~!stitelné přímo z nájemních smluv, nebo když je zřejmé, 
ze současná úroven na1em_nelw v loka!Jte či regionu poroste např. s ohledem na dokončení 
všeobecně významné investice. 
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'jinosová míra nemovitosti (VMN): 

Neméně důležitou složkou výpočtu je stanovení výnosové mírv nemovitosti 
(VMN resp. r). Výnosová metoda je založena na porovnání (propočtu) předpokládaných výnosů 
z nemovítostí s nejlepším alternativním dosažitelným výnosem ze stejného kapitálu. Pokud 
nepočítáme obecně Sf! stabilními výnosy z aktiva, je třeba rozlišovat mezí pojmem diskontní míra 
a kapítalízační míra. Urokovou míru, která má být použita pro výnosové oceňování nemovitostí, 
ne/ze ztotožňovat s úrokovou mírou používanou u jiných aktiv (např. oceňování cenných papírů 
nebo dokonce podniků). 
oosud v podmínkách ČR ne/ze využít předpokladu úzkého propojení alternativních trhů pro 
investory. Trh s nemovitostmi má stále ještě svoji určitou autonomii, která se promítá i do vývoje 
cen a výnosnosti nemovitosti, jako investiční alternativa stále ještě značně snižuje riziko kapitálové 
investice. 
Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděna na základě obvyklé 
výnosnosti určitého typu nemovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročena tržní 
hodnota nemovitosti (pro daný druh nemovitostí v dané lokalitě). Jedná se tedy o výnos určitého 
typu nemovítostí, který je vztažen k realizovaným tržním cenám. Vztah mezí tržní úrokovou mírou, 
případně dalšími výnosovými mírami kapitálového trhu a kapitalizační mírou pro nemovitostí sice 
určitě existuje, je ale ovlivněn působením řady dalších faktorů, proto je vhodné jako cílové řešení 
odhadovat kapitalizační míru přímo z trhu nemovitostí, tzn. z realizovaných kupních cen pro 
určité druhy nemovitostí jako tzv. výnosovou míru nemovitosti (VMN). 

Pokud je v současné době používána skladebná metoda pro výnosové míry r ljako je to v našem 
případě), pak by jíž mělo jít pouze o součet dvou základních členů. Dle původního značení 
skutečné míry výnosností a rizikové míry: 

kde: 

r1 je míra ekonomické výnosností, t.j. tzv. bezriziková úroková míra. 

Podle informací z ČNB a MF ČR se v současné době používá pro stanovení úrokových měr 
pro dlouhodobé státní dluhopisy pouze tzv. americký aukční systém s algoritmem pro 
zpracování objednávek zejména institucionálních investorů. Lze proto předpokládat, že 
úrokové míry státních dluhopisů a potažmo reálné výnosností státních dluhopisů do doby 
splatností r 1 jíž implicitně obsahují investory dlouhodobě prognózovanou míru inflace (tedy 
v podstatě složku označovanou dříve jako r2}. Hodnotu složky r1 lze tedy ztotožnit 
s výnosností státních dluhopisů do doby jejich splatností, a to takových, jejíchž doba 
splaťnosti je srovnatelná se zůstatkovou dobou ekonomické životnosti hodnocené 
nemovítosti. 
Pro nemovítostí s dobou zůstatkové životnosti delší, než dosahují splatnosti na trhu 
dostupných dluhopisů, by mělo být postupováno metodou výpočtu geometrického průměru: 
výnosností státního dluhopisu na trhu dostupného s nejdelší dobou splatností s odhadem 
výnosností pro dobu zbývající do odhadované doby zůstatkové ekonomické životností 
hodnocené nemovitostí. 
Pro zjišt'ování reálné výnosností státních dluhopisů do doby splatností lze doporučit např. 
informace Conseq Finance Research nebo agenturu 8/oomberg a v?lít především 
dlouhodobé státní dluhopisy se splatností 9, 1 O, 16 a budou-li emitovány, tak J na více let. 

'2 je riziková míra. 
Pří výpočtové aplikací tzv. zásobitele představuje hodnota r náklady n? vlastní ~apítál resp. 
výnosovou míru pro vlastní kapitál vložený do nemovítostí a výnosova m~to~a Je za!ožena 
na porovnání předpokládaných výnosů z nemovítosti s nejlepším a/ternat1vne dosaŽitelným 
výnosem ze stejného kapitálu. 
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Složka r1 představuje srovnání s bezrizikovou investicí do státních dluhopisů při likviditě trhu 
státních dluhopisů. 
Složka r2 má proto logicky význam rizikové přirážky za nižší likviditu trhu nemovitostí tedy 
vyšší riziko investice v porovnání s trhem státních dluhopisů. Pokud některé druhy 
nemovitostí vykazují rizikovou přirážku r2 minimální tzn., že takové nemovitosti oceňují 
investoři za shodně rizikové se státními dluhopisy. Výši takového rizika uložení kapitálu do 
oceňované nemovitosti je nutné posoudit např. dle místních podmínek, podle známé nebo 
očekávané konkurence na relevantním trhu nemovítostí, a podle případného nebezpečí 
ztráty likvidnosti na tomto trhu. Přirážka může zahrnovat i vlivy konjunktury 
a nepředvídatelné vlivy. 

v případě aplikace zásobitele pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti je složka míry 
ekonomické životnosti (dříve označovaná jako r4) již pro výpočet bezpředmětná . 

. 
pronajímatel • . . . . . podíl nájmu . . . % příjem . . . 

. 1 h najemne naJemne 1 • . h naJemne z naJemne 

Obchodnf část 
2.PP Parkování 
1.PP Parkování 
1.NP 

Retail 
Gastronomie 
Supermarket 

Kancelářská část 

1.PP 

Sportoviště 

1.NP 

Radniční hala 
Přepážková hala 
Kancelářské 

zázemí 
2.NP 

Kanceláře 

Kultura 
Kanceláře radnice 

3.NP 

Kanceláře radnice 
4.NP 

Kanceláře radnice 
S.NP 

Kanceláře radnice 
6.NP 

Kanceláře radnice 
7.NP 

Kanceláře radnice 
B.NP 

Kanceláře radnice 
Ostatní 

2.PP 

Technologie 
1.NP 

Vstupní prostory, 
lobb 

na r ~~ a (EUR/m2/měs) (Kč/m2/měs) spo ec~yc (Kč/měs) obsazeno (Kč/rok) 
m pros or sti 

15 250 2 664 274 30132 365 

5 000 2,5 62 15% 354 631 100% 4 255 575 
5 000 2,5 62 15% 354 631 100% 4 255 575 

1 960 16 395 15% 889 699 85% 9 074 929 
930 15 370 15% 395 768 95% 4511761 

2 360 10 247 15% 669 544 100% 8 034 526 
14 254 5172 045 56 821 547 

1 960 6 148 15% 333 692 90% 3 603 873 

1 173 4 99 115 752 75% 1 041 765 

783 8 197 154 5920 75% 1 391 329 

390 2 49 19 228 75% 173 050 

4 550 15 370 15% 1 936 287 80% 18 588 352 

349 14 345 15% 138 496 85% 1 412 657 

830 15 370 15% 353 213 85% 3 602 770 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

1 037 15 370 15% 441 303 85% 4 501 292 

2 612 

2 060 

552 
Celkem 32116 •• , 8 211 604 86 953 912 
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Posouzení cenové nabídky· Centrum Palmovka Znalec!\.~ ústa' s.t'.O. 

"Centrum Palmovka • výstavba a následná správa a poskytování 

služeb"_ hodnota po dokončení v r.2014 

Vyčíslení hrubého výnosu z majetku- předpokládaný příjem v r. 2014 

Hrubý výnos za rok celkem {viz rozbot v tabulce č.1) 
odborný odhad možné ztráty v příjmu-řešeno v podkladu výpočtu 

Hrubý výnos za rok celkem Hv = 
I 

! pozemek (zast.či jinak využitá plocha) zahrnutá do výše uvedeného nájemného m
2 

. . h d ota pozemku za m2- po zhodnoceni pozemku 1 tržní jednotkova o n 
Tržní hodnota pozemku v 

Hp= Kč 

Odhad výnosu připadajícího na pozemek bývá proveden z tržní hodnoty pozemku (zpravidla 
porovnávací metodou) při aplikaci míry výnosnosti pro pozemek jako nekonečné aktivum 

NP =HP. r = 

NB = HV- NP = 

Souhrn nákladů nutných k dosažení výnosu: 

86 953 912 
o 

86 953 912 

16 141 

15 000 

242 115 000 

12 105 750 

74 848162 

náklady spojené s obhospodařováním majetku je možno zvolit jako relativní odhad nebo absolutní 
č ' tk k d as · (Y- zvoleno ja o relativní od ha 

relativní odhad absolutní částky 
" Daň z nemovitosti: 

" Pojištění stavby: %zNB 
"Opravy %zNB 
" Náklady na údržbu, 
správu: %zNB 

[ * Náklady celkem: 15,ool%zNB 11 227 2241 

ObhosJl)odařovaef náklady. eelkem za rak (viz tabulka nákladY) ON 11 227 224 
Obhospodařovac í náklady celkem za rok související s majetkem) ONB I 11 227 224 
S _e_ozemkem souvisí daň z nemovitosti za rok ONP o 

g~s:ý výnos ( ČV ) vypočteme odečtením nákladů na obhospodařováni od hrubého výnosu. 
c'sly výnos je v daném přfpadě přisuzován pouze stavbě a je rozdílem NB- ONB 

VB- NB- ONB = I 63 620 937 
ČVP :: NP - ONP - 12 105 750 
ČVN :: ČVB + ČVP - 75 726 687 

~nosová hodnota (VHN) •• d h k . v v • • v pnpa ec , dy Je mozno zvazovat tempo rustu vynosu 
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Posouzení cenové nabídky· Centrum Palmovka Znalccl{~' ústay s. r.o. 

Na základě výnosového přístupu pro stanovení hodnoty budovy po dokončení v r. 2014, byly 
aplikovány souč?~ně známé trendy pro budoucí období, zejména dosažitelný potencionální příjem, 
který majetek muze generovat 

Na základě výše uvedeného propočtu lze konstatovat, že prodejní hodnota majetku -jako celku, 
tedy včetně zhodnoceného pozemku, se může (po zaokrouhlení) pohybovat v následujícím 
hodnotovém rozpětí: 

1 480 000 000 - 1 600 000 000,- Kč 
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posouzení cenové nabídky· Centrum Palmovka Znnlccl<j· ústa\· s.t·.o. 

s.ZÁVĚR 

Na základě odborného posouzení spočívajícího ve zhodnocení úrovně cenové nabídky 
společnosti Metrostav Development a.s., která byla podána na veřejnou zakázku "Centrum 
Palmovka- a následná správa s poskytováním služeb", a to cenu za výstavbu objektu spolu s 
posouzením hodnoty budovy po dokončení, konstatujeme: 

~ Pro oblast nákladů na výstavbu byl vymezen cenový koridor v rozmezí -

1 050 000 000 -1 200 000 000,- Kč, 

což znamená, že nabídka dodavatele je přibližně ve středu hodnotového rozpětí. 

~ Hodnota stavby po dokončení - dle požadovaného standardu - se může pohybovat spolu 
s pozemkem 

1 480 000 000 - 1 600 000 000,- Kč 

(uvedená hodnota je bez DPH). 

--... . &cOJJ 
lng . Bedřich Malý lng.Yvetta Fialová,CSc. 

Datum: 20.9.2010 
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posouzení cenové nabídky· Centrum Palmovka Znalcckj· ústm s.r.o. 

s.ZÁ VĚR 

N základě odborného posouzeni spoč ívajícího ve zhodnocení úrovně cenové nabídky 
a Ječnosti Metrostav Development a.s., která byla podána na veřejnou zakázku "Centrum 

~~movka _a následná správa s pos_kyt_ováním s~užeb", a to cenu za výstavbu objektu spolu s 
posouzením hodnoty budovy po dokoncem, konstatujeme: 

);> Pro oblast nákladů na výstavbu byl vymezen cenový koridor v rozmezí -

1 050 000 000 - 1 200 000 000,- Kč, 

což znamená, že nabídka dodavatele je přibližně ve středu hodnotového rozpětí. 

);> Hodnota stavby po dokončení - dle požadovaného standardu - se může pohybovat spolu 
s pozemkem 

1 480 000 000-1 600 000 000,- Kč 

(uvedená hodnota je bez DPH). 

--fKOJJ 
lng.Yvetta Fialová,CSc. 

Datum: 20.9.2010 

-
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