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ZNALECKÝ POSUDEK
č. ZÚ-1782/2017

návrh tržní hodnoty Souboru nemovitých věcí areálu č.1). 822 S příslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2,
1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu vlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař,

obec Praha

Objednatel:
Městská část Praha 15
Boloňská 478/ 1
109 00 Praha 10

Účel ocenění:
Návrh tržní hodnoty Souboru nemovitých Věci areálu č.p. 822 S příslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2, 1680/3,
1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu vlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař, obec Praha'l

Zhotovitel:
I RA, Spol. S r.O.
znalecký ústav
Hálova 62/29
190 15 Praha 9

Datum, k němuž je majetek oceněn: 07.09.2017

Počet vyhotovení: 2

Praha, dne: 20.10.2017
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ZNALECKÝ POSUDEK
č. ZÚ-1782/2017

návrh tržní hodnoty Souboru nemovitých věcí areálu č.1). 822 S příslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2,
1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu vlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař,

- obec Praha

Objednatel:
Městská část Praha 15
Boloňská 47 8/ 1
109 00 Praha 10

Účel Ocenění:
Návrh tržní hodnoty souboru nemovitých věcí areálu č.13. 822 S příslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2, 1680/3,
1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu Vlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař, obec Praha.

Zhotovitel:
IR A, spol. S r.o.
znalecký ústav
Hálova 62/29
190 15 Praha 9

Datum, k němuž je majetek oceněn: 07.09.2017

Počet vyhotovení: 2

Praha, dne: 20.10.2017
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Ocenění je Vypracováno V Souladu s "Metodikou oceňovaní nemovitostí České komory Odhadců majetku -profesního Sdružení Znalců a odhadců majetku®". Metodika Obsahuje Základní pravidla evropských amezinárodních Oceňovacích standardů. Metodika je průběžně doplňována o Všechny nové poznatky a dohody,které Vznikají V rámci evropského Sdružení oceňovacích svazů (TEGOVA a IVSC).
Jedná se o návrh tržní hodnoty souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 S příslušenstvím a pozemky p.č.1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu vlastnictví č. 1633 pro k.ú.Hostivař, obec Praha.

Navržená tržní hodnota podle tohoto ocenění je Zpětné dosažitelná při prodeji předmětného majetku zapodmínek platných v době jeho Zpracování.

2. VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ
Cílem předložené expertízy bylo vypracovat návrh tržní souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 spříslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, 'evidovaných na listuvlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař, obec Praha, ke dni 07.09.2017.

Na základě provedené analýzy, S použitím uvedených metod Ocenění pro návrh tržní hodnoty k uvedenémudatu, je tato Stanovena ve výši

39500000,- Kč
Slovy: Třícetdeveˇ/mí/Z'Onůpětsettisíckorun českých

Poznámka :
Tržní hodnota neobsahuje daň Z přidané hodnoty.

Datum: 20.10.2017
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3. SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Název majetku Věcná hodnota Výnosová hodnota Porovnávací Tržní hodnota
[Kč} [Kč] hodnota [Kč] [Kč]

1. Areál č.p. 822 S 88 787 545 39 519 831 Nebyla Stanovena 39 500 000
příslušenstvím V k.ú.
Hostivař, obec Praha

Věcné. hodnota 88 787 545 Kč

Výnosová hodnota

Porovnávací hodnota

OsmdesátosmmilìonůsedmSetosmdesátsedmtisícpětsetčtyřice
tpět korun českých

39 519 831 Kč
Třìcetdevětmilionůpětsetdevatenácttisícosmsettřicetjedna
korun českých

Nebyla Stanovena

Tržní hodnota 39 500 000 Kč
Třicetdevětmiüonůpětsettisíc korun českých

Rekapitulace

88 787 545 Kč

3§5H198§í1<łˇzV 9 U U 8 U 9 399580000'0Kč

VIŠlohyla Stanoýena

Věcná hodnota Výnosová hodnota Porovnávací hodnota Trzní hodnota
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4. POPIS A OCENĚNÍ MAJETKU
NÁLEZ

Má. AREÁL Č.P. 822 S PŘÍSLUŠE
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Vlastník majetku:

NSTVÍM V KÚ. HOSTIVAŘ, DBEC PRAHA

Dle výpisu Z katastru nemovitosti, listu vlastnictví č. 1633 pro kı'ı. Hostivař, Obec Praha, je jako Vlastníkmajetku zapsán :

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha l - Staré Město

Svěřená Správa nemovitosti ve vlastnictví obce :

Městská část Praha 15
Boloňská 478/ 1
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

Adresa majetku:
ul. V Chotejně č.p. 822/5
102 00 Praha 15 - Hostivař

Kód katastrálního území:
Název katastrálního území:
Kód Obce:
Název obce:
Počet obyvatel obce:
Datum Stanovení počtu obyvatel:
Kód okresu:
Název okresu:
Název kraje (oblasti):
Název státu:
Poloha v Obcí:
Časové koeficienty:

Podklady:
- výpis Z katastru nemovitostí
- Snímek Z katastrální mapy
- územní plán hl. města Prahy
- limity Využití území

732052
Hostivař
5473 87
Praha 15
1 267 449
01.01.2016
CZOIOO
Praha
Hlavní město Praha (Praha)
Česká republika
Průmyslová Zóna
URS

~ nájemní Smlouvy na nemovitý majetek v areálu
- částečná projektová dokumentace a další Stavebně-pravni podklady Získané Z, archivu stavebního úřadu MCPraha 15
‹ informace a údaje Z realitních portálů
- cenová údaje ČÚZK
- prohlídka a Zaměření na místě
- informace a údaje sdělené Zástupcem objednatele

Místní šetření:
Dne 07.09.2017.
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Infrastruktura:
V daném místě je kompletní technická infrastruktura.

Popis a účel:
Předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí areálu č.p. 822 S příslušenstvím a pozemky p.č. 1680/2, 1680/3,
1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23, evidovaných na listu Vlastnictví č. 1633 pro k.ú. Hostivař, obec Praha.

Jedná se o areál bývalé vodárny S technickým a administrativním zázemím, k datu Ocenění již nesloužící Svému
účelu. Sobor nemovitého majetku Obsahuje :

1) Objekt č.p. 822, Součást pozemku p.č. 1680/6 - objekt čerpací Stanice s bytovou jednotkou
2) Objekt bez čp/če, Součást pozemku p.č. 1680/21 - objekt annaturní komory S chlorovnou
3) Objekt bez čp/če, součást pozemku p.č. 1680/22 - nový Zahloubený vodojem 6.540 m3
4) Objekt bez čp/če, Součást pozemku p.č. 1680/23 - původní Zahloubený vodojem 2x 3.000 m3
5) Venkovní úpravy a další příslušenství hlavních staveb (přípojky inženýrských sítí, oplocení Včetně vrat a
vrátek, zpevněné plochy apod.)
6) Pozemky p.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23 v k.ú. Hostivař včetně trvalých porostů,
Situované v areálu bývalého vodojemu

Letecký Snímek z katastrální mapy

Jedná Se o Oplocený areál situovaný v zástavbě převážně průmyslových Stáveb v průmyslové Zóně MČ
Hostivař při ulici V Chotejně. Areál je napojen na veškeré veřejné inženýrské sítě a je přístupný z veřejné
komunikace, ulice V Chotejně, přes pozemky p.č. 1680/4 a 2774/5 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví jiného
Subj ektu (Aleš Petříš).

Kromě výše uvedených nemovitých věcí Se v areálu nachází další nemovité věci - Základnová Stanice veřej né
telefonní Sítě a tenisové kurty - které nejsou ve vlastnictví objednatele. Jedná se o stavby ve vlastnictví jiných
subjektů (současných nájemců) realizované na Základě předložených nájemních smluv na části 'pozemků v
areálu.
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Stavební úpravy:
Areál V původním rozsahu byl do trvalého užívání uveden v roce 1954 a sestává] ze Objektu č.p. 822, Součástpozemku p.č. 1680/6 - Objekt čerpací Stanice S bytovou jednotkou a Objektu bez čp/če, Součást pozemku pč.1680/23 - původní Zahloubený vodojem 2x 3.000 m3 S příslušenstvím.

V roce 1970 byla k této původní části přistavěna nová část sestávající z 'obj ektu bez čp/če, Součást pozemkup.č. I680/2l - objekt armaturní komoıy s chlorovnou a objektu bez čp/če, Součást pozemku p.č. 1680/22 -
nový zahloubený vodojem 6.540 m3 S příslušenstvím.

Následně až k datu ocenění byla prováděna pouze údržba a dílčí Opravy bez výraznějších investic, V poslednídobě nebyl objekt prakticky využíván (vyjma pronajaté části v Obj ektu chlorovny a části Skladu v Objektučerpací stanice) bez jakýchkoliv oprav a údržby. Technický stav nemovitého majetku tomu odpovídá - majetekje ve zhoršeném technickém stavu se zanedbanou údržbou a předpokladem provedeni alespoň dílčíchStavebních prací.

Vhodnost využití:
Majetek je k datu Ocenění nevyužíván ke Svému účelu využití, oba vodojemy nejsou v provozu. Využita je
pouze dílčí část majetku pronajaté jiným subjektům (část pozemků a část Skladu chloru - v objektu annaturníkomory s chlorovnou), část Objektu využívá vlastník ke Skladovy'm účelům (střední část- původní strojovna -v objektu čerpací stanice).

V platném územním plánu hl. města Prahy je nemovitý majetek zakreslen ve funkčním využití území jako
TVV - vodní hospodářství.
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TVV - vodní hospodářství
Plochy .sloužící pro Stavby a zařízení pro zásobování vodou, odkanalizování a čistírny odpadních vod (dále jenČOV).

Funkční využití:
Stavby a Zařízení pro provoz a údržbu vodohospodářských zařízení, plochy a Zařízení pro skladování (to vše
pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
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Služební byty2, administrativní Zařízení (to vše související S vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční vvužití:
Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná Zařízení a liniová vedení
technického Vybavení.
Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

VÝìimečně přípustné funkční využití:
Není stanoveno.

Dle projednávané Změny územního plánu č. Z 2886/00 je navrhovaná Změna stávajícího funkčního využití
pozemků (TVV) na nové funkční využití území jako VN - nerušící výroby a Služeb.

VN - nerušící výroby a Služeb
Území sloužící pro umístění Zařízení Služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která
nesmí Svými vlivy narušovat provoz a užívání Staveb a Zařízení ve Svém okolí a Zhoršovat životní prostředí
nad přípustnou míru.

Funkční užití:
Služby, nerušící výroba, řemeslná výroba, plochy a zařízení pro Skladování souvisej ící S vymezeným funkčním
využitím, dvory pro údržbu pozemních komunikací.
Veterinární Zařízení, Zařízení Záchranného bezpečnostního systému, archívy a depozítáře, Obchodní Zařízení s
celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného Stravování, administrativní
zařízení, parkoviště P+R, čerpací Stanice pohonných hmot, Stavby, Zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny
surovin, Sběrné dvory, manipulační plochy.
Školy, školská a ostatní vzdělávací Zařízení, Zařízení pro výzkum (související s vymezeným funkčním
využitím).
Služební byty/2, ambulantní Zdravotnická Zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční Vvtıžití:
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, eleň, cyklistické Stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná Zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční Využití:
Lakovny, klempírny, truhlárny, Stavby pro zpracování plodin, Sklady hnojiv a chemických přípravků pro
Zemědělství, kompostárny a Zařízení k recyklaci odpadů, obchodní Zařízení S celkovou plochou nepřevyšující
5 000 m2 prodejní plochy.
Sportovní Zařízení, malá ubytovací Zařízení.

Tato Změna funkčního využití bude v návrhu tržní hodnoty zohledněna.

Ekonomická charakteristika:
Je dána případným pronájmem jednotlivých využitelných ploch v areálu jiným Subjektů, se Zohledněním
stávaj ících uzavřených nájemních smluv.

Břemena, Závazky, Zatížení nemovitosti:
V částí C listu vlastnictví je zapsáno omezení vlastnického práva - věcné břemeno (podle listiny), právo
Zřízení, užívání, oprav a údržby vodovodní přípojky dle článku 2. Smlouvy' a'GP 4142-1/2016, oprávnění pro
parcely p.č. 1462/6 a l680/7, povinnost k parcele p.č. 1680/2.

Jedná Se o vedení vodovodní přípojky v Severní části areálu Za objektem původního vodojemu. Toto věcné
břemeno bude v návrhu tržní hodnoty zohledněno.

Areál je přístupný přes pozemky p.č. 16804 a 2274/5 v k.ú. Hostivař jiného vlastníka (Aleš Petřiš). Tato
Skutečnost bude v návrhu tržní hodnoty Zohledněna.
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Postavení na trhu:
Obdobné Specifické maj etky Se na trhu s nemovitostmi V dané lokalitě prakticky neobchodují, nebyly nalezeny
žádné Obdobné transakce S obdobným typem majetku v daném i širším Okolní nemovitosti v relevantním
časovém intervalu.

Z tohoto důvodu nelze Stanovit cenu obvvklou oceňovaného majetku ve smyslu §2, odst. l., Zákona č.
151/1997 Sb., O Oceňování majetku, ve Znění pozdějších předpisů s přihlédnutím ke Komentáři k určování
Obvyklé ceny vydané Ministerstvem financí ČR. Z tohoto důvodu není cena obvyklá V tomto Znaleckém
posudku Stanovena.

Ocenění je provedeno tržní hodnotou definovanou v mezinárodních oceňovacích Standardech EVS a IVSC a
v Metodìce oceňovaní neınovitostí České komory Odhadců ınajetku - profesního Sdružení Znalců a Odhadců
majetku. U Specifických Objektů vodojemů na p.č. 1680/22 a 1680/23, které se na trhu neobchodují, se Spíše
než O bázi tržní hodnoty jedná o jednu z forem netržní hodnoty - hodnotu alternativního využití.

POSUDEK

Seznam oceňovaných Objektů
M.1 .1. Objekt č.p. 822 na p.č. 1680/6 - čerpací Stanice
M.1.2. Objekt bez čp na p.č. 1680/21- armaturní komora S chlorovnou
M13. Objekt bez čp na p.č. 1680/22 - nový vodojem
M.1.4. Objekt bez čp na p.č. 1680/23 v původní vodojem
M. 1 .5. Venkovní úpravy
M.1.6. Pozemky
M17. Věcné břemeno vodovodní přípojky
M18. Přístup a příjezd přes cizí pozemky

M.1.1. Objekt č.p. 822 na p.č. 1680/6 - čerpací Stanice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem Ocenění je Objekt č.p. 822, Součást pozemku p.č. 1680/6 - Objekt čerpací Stanice s bytovou
jednotkou. Jedná se o podsklepený objekt se 2 nadzemními podlažími, obsahující v 1.PP technické prostory
čerpací Stanice, v LNP 3 oddělené, Samostatně přístupné části- Západní část obsahuje kancelář, chodbu, soc.
Zázemí, Sklad a Schodiště, prostřední část Obsahuje prostory původní Strojovny, nyní Sloužící jako Sklad,
východní část obsahuje chodbu, rozvodnu a transfonnovnu, ve 2.NP v západní části bytovou jednotku 1+1
(předsíň, WC S koupelnou, kuchyň, pokoj, spíž) a Sklad, prostřední cast obsahuje prostory strojovny zasahující
Z LNP, ve východní části prostory transformovny zasahující z 1.NP.

Západní část objektu není k datu Ocenění využívána.
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Objekt čerpací Stanice je původního stáří Z roku 1954 a Stavebně a technicky navazuje na Objekt původního
vodojemu bez čp/čc, Součást pozemku p.ě 1680/23, ke kterému přiléhá severní Stranou.

Technic ' O is:

Základy - betonové S izolací proti Zemní vlhkosti
Obvodové konstrukce - Zděné
Stropy ~ železobetonové S rovným i členitým podhledem
Střecha - plochá
Krytina - živičná
Klempířské konstrukce - z pozink. plechu
Vnitřní Omítky - hladké vápenne'
Fasádní omítky - Stříkaný břízolit
Vnitřní obklady - keramické v Soc. zařízení
Vnější obklady - nejsou
Schodiště - betonové
Okna - dřevěná zdvoj ená, špaletová, luxfery
Dveře - dřevěné do Ocelových zárubní, vrata Ocelová
Podlahy - keramické dlažby, PVC, prkenné, betonová mazanina
Vytápění - původní radiátory, nefunkční
Bleskosvod - proveden
Rozvod Vody - Studené i teplé
Zdroj teplé vody - nefunkční
Instalace plynu - není
Kanalizace - do městského řadu
Vybavení kuchyně - linka, elektrický Sporák
Hygienické vybavení - WC, umyvadla, Sprcha
Ostatní vybavení - alarm, mříže, jeřábová dráha ve Strojovně S nosností 3 t

Technický Stav je zhoršený bez prováděné údržby.

ANALÝZA oCENĚNI'

Věcná hodnota

Metoda ukazatelová
Zatřídění:
JKSO: 812 33

Budovy čerpacích stanic
SKP: 46.21.1330

Budovy pro vodní hospodářství
Materiálová charakteristika: Zděná z cihel,tvárnic,bloků

Podlahová plocha (m2)
Podlahová

Popis Výpočet / komentář plocha
celkem (m2)

1.PP
, . , 8. * . - * . *0.30- . 5*0.30+l3.00*6.00 v
Techmcke prostory -Zgšäćıłäìıssřogoógn50+1 .lsämozs 15 1*“
LPP celkem 151,11
LNP
Závětří 2.00*2.00 4,00
Chodba l.70*5 .25 8,93
Koupelna l.80*l.33+0.70*0.35 2,64
WC 1,33*l.00 1,33
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Kancelář 3.37*4.80 16,18Chodba 0.90*1.83 1,65Sklad 1.83*3.50 6,41 .Skladiště 7.00*0.80 5,60 šSchodiště 2.30*3.52 8,10 'fStrojovna 13.00*9.00-3*0.30*0.30-0.80*4.20 113,37
RozvodnaNN l.80*8.50 15,30 ÉRozvodna VN 4.90*4.60 - 22,54 'Transformovna 4.90*3 .75 18,38
LNP Celkem 224,43
2.NP
Chodba 2.04 2,04Schodiště 2.3 0*3.37 7,75Chodba 0.80*1.70 1,36Spíž 3.37*0.80 2,70Sklad 6.31 6,31
Předsíň 4.65 4,65
Koupelna S WC 1.83*1.83 3,35Kuchyň 10.95 10,95Pokoi 15.30 15,30
2.NP celkem 54,41

Podlahová plocha celkem: 429,95 m2 l, 1 j
Výkaz Výměr (m3 obestavěného rostoru)

Popis Výpočet/ komentář Celkem IObestavěný prostor (8 05*9 325+12 85*7 30)*3. 80+8. 05*9.325*1 20+0 90*2.40* 2619,41
1.20+1.95*4.45*(2.30*4.40)+(7.90*9.25+l3.00*8.75+7 90*9. ˇQ '25)*6 90+2.32*1264*1 33 - Í; V

Celkem: 2 619,41 m3 obestavěného prostoru

Výpočet reprodukční ceny:

Základní hodnota: 6 112 Kč/m3 obestavěného prostoru.Hodnota po mat. charakteristice: 6 379 Kč/m3 Obestavěného prostoru

Koefioient úpravy Základní hodnoty:
Zařízení staveniště 1,0420
Územní vlivy 1,1000
Mezisoučet - A 1,1420
Projekt 1,0500
Inženýrská činnost 1,0200
Kompletační činnost 1,0100
Mezisoučet - B 1,0800
Časový- koeficient 1,1980
Celkem 1,1420 * 1,0800 * 1,1980 = 1,4776

Výpočet: 6 379 * 1,4776 = 9 426
Výchozí hodnota jednotková: 9 426 Kč/In3 obestavěného prostoru
Výpočet: 9 426 * 2 619,41 = 24 690 559
Výchozí hodnota celková: 24 690 559Kč
Úprava výchozí hodnoty: Strukturou Stavebních dílů

10
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Název stavebního dílu Podíl l Hodnota Koef PodílZ RC (Kč)
(Kč)

Základy a zemní práce 14,034
Svislé konstrukce 21,602
Stropy a podhledy 10,857
Konstrukce Střechy 9,805
Krytina Střechy 3,695
Klempířské konstrukce 1,704
Úprava vnitřních povrchů 6,607
Uprava Vnějších povrchů 3,294

3 465 073 1,0000 14,034 3 465 073
5 333 655 1,0000 21,602 5 333 655 _
2 680 654 1,0000 10,857 2 680 654
2 420 909 1,0000 9,805 2 420 909

912 316 1,0000 3,695 912 316
420 727 1,0000 1,704 420 727

1 631 305 1,0000 6,607 1 631 305
813 307 1,0000 3,294 813 307
122 959 1,0000 0,498 122 959
222 215 1,0000 0,900 222 215
146 662 1,0000 0,594 146 662
368 877 1,0000 1,494 368 877
742 445 1,0000 3,007 742 445
496 527 1,0000 2,011 496 527

1385 387 1,0000 5,611 1385 387
245 918 1,0000 0,996 245 918
122 959 1,0000 0,498 122 959
964 660 1,0000 3,907 964 660
122 959 1,0000 0,498 122 959
146 662 1,0000 0,594 146 662

O 0,0000 0,000 0
1 924 382 1,0000 7,794 1 924 382

Schodiště 0,498
Dveře 0,900
Vrata 0,594
Okna 1,494
Podlahy 3 ,007
Vytápění 2,01 l
Elektroinstalace 5,61 l
Bleskosvod 0,996
Vnitřní vodovod 0,498
Vnitřní kanalizace 3 ,907I
Zdroj teplé vody 0,498
Hygienická vybavení 0,594
Výtahy 0,000
Ostatní 7,794
Celkem 100,000 24 690 558 1,0000 100,000 24 690558

Reprodukční cena celková:
Výpočet:
Reprodukční cena jednotková nezaokr.:
Reprodukční cena jednotková:

Výpočet věcné hodnoty:

Opotřebeni:
Stáří:
Celková Životnost:

Výpočet:
Míra opotřebení:
Výpočet:
Věcná hodnota:

24 690 558 Kč
24 690 558 /2 619,41 = 9 425,9997
9 425,9997 Kč/rn3 Obestavěného prostoru
9 426 Kč/m3 obestavěného prostoru

lineární
63 roků
80 roků

100 * 63 / 80 = 78,750
78,750 %
24 690 558 * (1 - 0,78750) = 5 246 744
5 246 744 Kč

Objekt č.p. 822 na pš. 1680/6 - čerpací Stanice - celkem:

Reprodukční cena 24 690 558 Kč
Věcná hodnota 5 246 744Kč

11
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M.1.2. Objekt bez čp na p.č. 1680/21- armaturní komora s chlorovnou

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem Ocenění je Objekt bez čp/če, součást pozemku p.ě. 1680/21 - objekt armaturní komory S
chlorovnou. Jedná Se O částečně podsklepený objekt (V prostoru armaturní komory), S 1 nadzemním podlažím
a částečným 2. nadzemním podlažím (v prostoru armaturní komory), které půdorysně přesahuje na stavbu
vodojemu na p.č. 1680/22. Objekt obsahuje V 1.PP technické prostory armaturní komory, V 1.NP Samostatná
část armaturní komory, předsíň, chlorovna a Sklad, Ve 2.NP Schodiště do vodojemu a odvětrání.

Armaturní komora a chlorovna S předsíní není k datu ocenění využívána, sklad je pronajat na Základě
předložené nájemní Smlouvy.

Objekt je novější,“ postaven V roce 1970 Spolu s novým vodojemem bez ěp., součást pozemku p.č. 1680/22, na
který Stavebně a technicky navazuje v prostoru armaturní komory.

Technicky' popis :
Základy - betonové S izolací proti zemní vlhkosti
Obvodové konstrukce - železobetonové a Zděné
Stropy fl železobetonové s členítým podhledem
Střecha - plochá
Krytina - živičná

\ Klempířské konstrukce - Z pozink. plechu
Vnitřní Omítky - hladké Vápenné, nátěry
Fasádní omítky - Stříkaný břízolit
Vnitřní obklady - keramické
Vnější obklady - kabřincové pásky Soklu
Schodiště - betonové, Ocelové bez podstupnic
Okna - dřevěná Zdvojená, luxfery
Dveře - dřevěné do ocelových zárubní, vrata ocelová
Podlahy - betonová mazanina
Vytápění ~ není
Bleskosvod - proveden
Rozvod vody - Studené
Zdroj teplé Vody ~ není
Instalace plynu - není
Kanalizace - do městského řadu
Vybavení kuchyně - není
Hygienické vybavení - není
Ostatní vybavení - není

Technický stav je Zhoršený bez prováděné údržby.
12
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ANALÝZA OCENĚNÍ

Věcná hodnota

Metoda ukazatelová
Zatřídění: i
JKSO: 812 77

Budovy pro Skladování agresivních látek
SKP: 46.21 .l3.20

Budovy pro skladování a manipulaci
Materiálová charakteristika: Zděná Z oihel,tvárnio,bloků

Podlahová plocha (m2)
Podlahová

Popis Výpočet l komentář plocha
celkem (m2)

LPP
Armaturní komora 5.50*9.00 49,50
LFP celkem 49,50
LNP
Armaturní komora 9.00*5.50 49,50
Předsíň 1.35*2.53 3,42
Chlorovna 3.00*2.53 7,59
Sklad C12 5.35*l8.75 100,31
LNP celkem 160,82
2.NP
Armaturníkomora 3.00*9.85 29,55
2.NP celkem 29,55

Podlahová plocha celkem: 239,87 1m2

Výkaz výměr (In3 obestavěného rostoru)
Popis Výpočet/ komentář

Obestavěný prostor 9.901595* 10.80+9.85 *3 .40*2.98+22.65 *5 .95 *4.22
Celkem
1304,69

' Celkem: 1 304,69 m3 Obestavěnèho prostoru

Výpočet reprodukční ceny:

Základní hodnota:
Hodnota po mat. charakteristice:

5 099 Kč/m3 obestavěného prostoru
4 432 Kč/m3 obestavěného prostoru

Koefioient úpravy Základní hodnoty:
Zařízení Staveniště 1,0420
Územní vlivy 1,1000
Mezisoučet ~ A 1,1420
Projekt 1,0500
Inženýrská činnost y 1,0200
Kompletační činnost 1,0100
Mezisoučet - B 1,0800
Časový koeficient 1,1980
Celkem 1,1420 á* 1,0800 * 1,1980 = 1,4776

4 432 * '1,4776 = 6 549
6 549 Kč/m3 obestavěného prostoru
6 549 5“ l 304,69 = 8 544 415

1'2

Výpočet:
Výchozí hodnota jedno'tková:
Výpočet:
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Výchozí hodnota celková: 8 544 415 KčÚprava Výchozí hodnoty: Strukturou Stavebních dílů

Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota Koef Podíl 2 RC (Kč)
(Kč)Základy a Zemní práce 12,318 1 052 501 1,0000 13,334 1 052 501Svisle konstrukce 18,086 1 545 343 1,0000 19,578 1 545 343Stropy a podhledy 9,675 826 672 1,0000 10,473 826 672Konstrukce Střechy 9,454 807 789 1,0000 10,234 807 789Krytina střechy 3,693 315 545 1,0000 3,998 315 545Klempířské konstrukce 1,792 153 116 1,0000 1,940 153 116Úprava Vnitřních povrchů 7,001 598 194 1,0000 7,579 598 194Úprava vnějších povrchů 3,501 299 140 1,0000 3,790 299 140Schodiště 0,000 0 0,0000 1,267 100 000Dveře 1,516 129 533 1,0000 1,641 129 533Vrata 0,992 84 761 1,0000 1,074 84 761Okna 2,012 171914 1,0000 2,178 171914Podlahy 5,788 494 551 1,0000 6,266 494 551Vytápění 6,477 553 422 0,0000 0,000 0Elektroinstalace 5,788 494 5 51 1,0000 6,266 494 551Bleskosvod 1,020 87 153 1,0000 1,104 87 153Vnitřní vodovod 0,303 25 890 1,0000 0,328 25 890 iVnitřní kanalizace 0,910 77 754 1,0000 0,985 77 754 ĹZdroj teplé vody 1,626 138 932 0,0000 0,000 0 i ÉHygienická vybaveni 0,386 32 981 0,0000 0,000 O iVýtahy 0,303 25 890 0,0000 0,000 0Ostatní 7,359 628 783 1,0000 7,966 628 783celkem 100,000 8 544 415 0,9238 100,000 7 893 190

Koeficient úpravy výchozí hodnoty: 0,9238
Výpočet: 8 544 415 * 0,9238 = 7 893 190 ;Reprodukční cena celková: 7 893 190 KčVýpočet: 7 893 190/ 1 304,69= 6 049,8586Reprodukční cena jednotková nezaokr.: 6 049,85 86 Kč/nn3 Obestavěného prostoruReprodukční cena jednotková: 6 050 Kč/'In3 obestavěne'ho prostoru íçf
Výpočet věcné hodnoty:

1i
Opotřebení: lineárníStáří: 47 roků ÍCelková Životnost: _ 80 roků
Výpočet: 100 * 47/ 80 = 58,750Míra Opotřebení: 5 8,750 %
Výpočet: 7 893 190 * (1 - 0,58750) = 3 255 941věcná hodnota; 3 255 941 Kč 111

Objekt bez čp na p.č. 1680/21- armaturní komora s chlorovııou - celkem:

Reprodukční cena 7 893 190 Kč
Věcná hodnota 3 255 941 Kč

14
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M.1.3. Objekt bez čp na p.č. 1680/22 - nový vodojem

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem ocenění je Objekt bez čp/če, Součást pozemku p.č. 1680/22 - nový Zahloubený vodojem o kapacitě
6.540 m3 vody. Jedná se o částečně zapuštčný halový plošný objekt železobetonovýoh konstrukcí (ŽB skelet,
Stěny), strop je prefabrikovaný , Zakrytý zeminou. Vodoj em je Sítuovaný za objektem armaturní komory a
ohlorovný (provozně a Stavebně propojen). Objekt je k datu ocenění bez Zásoby vody a je nevyužívaný, se
Zanedbanou údržbou. Objekt byl postaven v roce 1970.

ANALÝZA OCENĚNÍ

Mate

Metoda ukazatelová
Zatříděni:
JKSO:

SKP:

Materiálová charakteristika:

Podlahová plocha (m2)

8l4 22
Vodojemy pozemní
46.21.6410
Nádrže, jímky, objekty čistíren Odpadních vod ~ pozemní
monolitická betonová plošná

Podlahová
Popis Výpočet/ komentář plocha

celkem (m2)
Podlahová plocha 31.75*4l.25-35*1.30*1.30 1250,54

Podlahová plocha celkem: 1 250.54 m=ı

Výkaz výměr (m3 obestavěného rostoru)
Popis Výpočet I' komentář Celkem

Obestavěný prostor 32.55*42.05 *(6.47+0.28/2) 9047,29

Celkem:

Výpočet reprodukční ceny:

Základní hodnota:
Hodnota po mat. charakteristice:

9 047,29 m3 obestavěného prostoru

8 812 Kč/m3 obestavěného prostoru
5 378 Kč/rn3 Obestavěného prostoru

15
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Koeficient úpravy Základní hodnoty:
Zařízení staveniště
Územní Vlivý
Mezisoučet - A
Projekt
Inženýrská činnost
Kompletační činnost
Mezísoučet - B
Časový koeficient
Celkem

Výpočet:
Výchozí hodnota jednotková:
Výpočet:
Výchozí hodnota celková:
Úprava Výchozí hodnoty:

1,0420
1,1000
1,1420
1,0500
1,0200
1,0100
1,0800
1,1220
1,1420 * 1,0800 * 1,1220 = 1,3838

5 378 * 1,3838 = 7 442
7 442 Kč/'m3 Obestavěného prostoru
7 442 * 9 047,29 = 67 329 932
67 329 932 Kč
Strukturou stavebních dílů

Název stavebního dílu Podíl l Hodnota Koef Podíl 2 RC (Kč)
(Kč)

Základy a Zemní práce 30,618 20 615 079 1,0000 30,618 20 615 079
Svìslé a kompletní konstrukce 51,016 34 349 038 1,0000 51,016 34 349 038
Vodorovná konstrukce 5,788 3 897 056 1,0000 5,788 3 897 056
Úpravy povrchů 4,807 3 236 550 1,0000 4,807 3 236 550
Strojní vybavení 0,793 533 926 1,0000 0,793 533 926
Elektroinstalace 0,607 408 693 1,0000 0,607 408 693
Ostatní 6,371 4 289 590 1,0000 6,371 4 289 590
Celkem 100,000 67 329 932 1,0000 100,000 67 329 932

Reprodukční cena celková: 67 329 932 Kč
Výpočet:
Reprodukční cena jednotková nezaokr.:
Reprodukční cena jednotková:

Výpočet věcné hodnoty:

Opotřebení:
Stáří:
Celková životnost:

Výpočet:
Míra Opotřebení:
Výpočet:
Věcné. hodnota:

67 329 932/9 047,29 = 7 441,0000
7 441,0000 Kč/m3 obestavěného prostoru
7 442 Kč/rn3 obestavěného prostoru

lineární
47 roků
80 roků

100 * 47/80 = 58,750
58,750 %
67 329 932 * (l - 0,58750) = 27 773 597
27 773 597 Kč

Objekt bez čp na p.č. 1680/22 - nový vodojem - celkem:

Reprodukční cena
Věcná hodnota

67 329 932 Kč
27 773 597 Kč
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M.1.4. Objekt bez čp na p.č. 1680/23 - původní vodojem

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem Ocenění je Objekt bez čp/če, Součást pozemku p.č. 1680/23 - původní Zahloubený vodojem 2x3.000 m3. Jedná Se O částečně zapuštěný halový plošný Objekt železobetonovýeh konstrukcí (ŽB skelet, Stěny),strop je pı'efabrikovaný , zakrytý zeminou. Vodojem je Situovaný za objektem čerpací stanice (provozně aStavebně propojen). Objekt je k datu ocenění bez Zásoby vody a je nevyužívaný, Se zanedbanou údržbou.Objekt byl postaven v roce 1954.

ANALÝZA OCENĚNÍ

Věcná hodnota

Metoda ukazatelová
Zatřídění:
`TKSO: 814 22

Vodoj emy pozemní
SKP: 46.21.6410

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemníMateriálová charakteristika: monolitická betonová plošná

Podlahová plocha (m2
Popis Výpočet/ komentář Podlahová

plocha
celkem (m2)

Podlahová plocha 3 7.40*33 .00-36*0.45 *0.45 1226,91

Podlahová ploclıa celkem: 1 226,91 m2

Výkaz výměr (m3 Obestavěného rostoru)
Popis Výpočet/ komentář CelkemObestavěný prostor 39.90*34.90*6.40 8912,06

Celkem: 8 912,06 m3 obestavěného prostoru

Výpočet reprodukční ceny:

Základní hodnota: I 8 812 Kč/m3 obestavěného prostoru
Hodnota po mat. charakteristice: 5 378 Kč/m3 obestavěného prostoru

Koeficient úpravy Základní hodnoty:
Zařízení staveniště 1,0420
Územní vlivy 1,1000
Mezisoučet - A 1,1420
Projekt 1,0500
Inženýrská činnost 1,0200
Kompletační činnost 1,0100
Mezisoučet - B 1,0800
Časový køęfiøiflm 1,1220
Celkem 1,1420 * 1,0800 * 1,1220 = 1,3838

Výpočet: 5 378 * 1,3838 x 7 442
Výchozí hodnota jednotková: 7 442 Kč/m3 Obestavěného prostoru
Výpočet: 7 442 * 8 912,06 2 66 323 551
Výchozí hodnota celková: 66 323 551 Kč

17



ZNALECKÝ POSUDEK č. ZÚfl1782/2017

Úprava výchozí hodnoty: strukturou Stavebních dílů

Název Stavebního dílu Podíl 1 Hodnota Koef Podíl 2 RC (Kč)
(Kä

Základy a Zemní práce 30,618 20 306 945 1,0000 30,618 20 306 945
Svisle' a kompletní konstrukce 51,016 33 835 623 1,0000 51,016 33 835 623
Vodorovná konstrukce 5,788 3 838 807 1,0000 5,788 3 838 807
Úpravy povrchů 4,807 3 188 173 1,0000 4,807 3 188 173
Strojní Vybavení 0,793 525 946 1,0000 0,793 525 946
Elektroinstalace 0,607 402 584 1,0000 0,607 402 584
Ostatní 6,371 4 225 473 1,0000 6,371 4 225 473
Celkem 100,000 66 323 551 1,0000 100,000 66 323 551

Reprodukční cena celková: 66 323 551 Kč
Výpočet:
Reprodukční cena jednotková nezaokr.:
Reprodukční cena jednotková:

Výpočet věcné hodnoty:

Opotřebeni:
Stáří:
Celková životnost:

Výpočet:
Míra opotřebení:
Výpočet:
Věcná hodnota:

66 323 551/8 912,06 = 7 442,0001
7 442,0001 Kč/ın3 Obestavěného prostoru
7 442 Kě/m3 obestavěněho prostoru

lineární
63 roků
80 roků

100 * 63/80 x 78,750
78,750 %
66 323 551 * (1 - 0,78750) = 14 093 755
14 093 755 Kč

objekt bezi čp ná p.č. '1680/23 - půvødxn' vøaøjem - nøıkønnz

Reprodukční cena
Věcná hodnota

66 323 551Kč
14 093 755 Kč

M.1.5. Venkovní úpravy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem ocenění jsou venkovní úpravy tvořící příslušenství hlavních staveb V areálu. Jedná Se Zejména o
přípojky inženýrských Sítí, Zpevrıěné plocha a oplocení včetně vrat.

Na Oceňovaných pozemcích se dále nachází inženýrské Sítě, které dříve Sloužili 'k provozu vodojemu.
Vzhledem k tomu, že Sejedná Zejména o rozvody pitné vody (k datu ocenění nesloužící svému účelu) a elektro
VN do trafostanice, tedy nikoliv přípojky k oceňovaným objektům, ale hlavní rozvody Sloužící veřejné
potřebě, jedná se patrně O inženýrské sítě jiných vlastníků - Správoů příslušných sítí. Z tohoto důvodu nejsou
tyto inženýrské Sítě v tomto posudku oceněny.

ANALÝZA OCENĚNÍ

Věcné hodnota

Přímá metoda
Ocenění je provedeno agregovanou položkou vyjádřenou procentuálním podílem Z RC hlavních Staveb.
Hlavními Stavbami pro potřeby výpočtujsou uvažovány pouze Stavby čerpací Stanice a annaturní komory s
chlorovnou, nikoliv Stavby vodojemů.
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Rozmezí této hodnoty Se Zpravidla u běžného příslušenství pohybuje v relaci 3 až 5 % z RC řídicí Stavby.

V tomto konkrétním případě Vzhledem k uvedené Specifıkací lbyl procentuální podíl Stanoven ve Výši 4 %.

V této částce jsou Zahrnuty Základní (ZRN) i vedlejší rozpočtové náklady (VRN).

Výkaz výměr (agregovaná položka)
Název části Počet mj.

Výkaz výměr 4 %

Celkem: 4 % agregovaná položka

Výpočet reprodukční ceny:

Název části Počet m.j. Jednotková Podíl 2 (%) RC (Kč)
cena

Výkaz výměr 4 % 32583 748 100,000 1 303 350

Reprodukční cena celková: 1 303 350 Kč

Výpočet věcné hodnoty:
Opotřebení bylo Stanoveno na Základě Skutečného technického Stavu Se Zohledněnírn oprav a úprav, které
byly provedeny, odborným odhadem Zhotovitele.
Opotřebení: přímé

Název částí Podíl 2 Opotř Př.opotř VH
(%) (%) (%) (Kč)

Výkaz výměr 100,000 75,000 75,000 325 838

Míra opotřebení: 75,00 %
Výpočet: 1 303 350 (l - 0,7500) = 325 838
Věcné. hodnota: 325 838 Kč

Venkovní úpravy - celkem:

Reprodukční cena 1 303 350 Kč
Věcná hodnota 325 838 Kč
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M.1.6. Pozemky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Popis a účel:
Předmětem Oceněníjsou pozemky p.ě. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22 a 1680/23 V kú. HostivařVčetně trvalých porostů, situované v areálu bývalého vodojemu. Jedná se o pozemky bezprostředně zastavěnéStavbami v areálu bývalé Vodárny a o pozemky tvořící jednotný funkční celek s těmito Stavbami a stavebnímipozemky. .

ANALÝZA OCENĚNÍ

Věcná hodnota

Výpočet plochy pozemku
Číslo Popis Plocha (m2)

1680/2 ostatni' plocha - manipulační plocha 6817,00
1680/3 ostatní plocha - ostatní komunikace 1242,00
1680/6 Zastavěná plocha a nádvoří 285,00
1680/21 Zastavěná plocha a nádvoří 255,00
1680/22 Zastavěná plocha a nádvoří 1332,00
1680/23 Zastavěná plocha a nádvoří 1741,00

Plocha pozemku celkem: 11672,00 mZ

Přímá metoda
Ocenění je provedeno na Základě porovnání S Obdobnýini reprezentanty realizovaných prodejů, které bylomožné dohledat v širším okolí oceňovane'ho majetku Z databáze údajů o dosažených cenách nemovitostíČeského katastrálního úřadu na Základě listin - kupních Smluv vložených do Katastru nemovitostí Za relevantníčasové období, Se Zohledněním specifických parametrů námi oceňovaného majetku. V porovnávací hodnotěpozemku je Zahrnuta i hodnota trvalých porostů na pozemku se nacházejících. Výsledná porovnatelná cena jepak mediánern upraveného statistického Souboru reprezentantů.

Reprezentanti :

Katastrální území Kyje
ˇ - v , Výměra JednotkováC. Lokalita Painc. Kupnı cena celkem (m2) cena (Kč/m2)

_ 2668/166,2668/182, ` ˇ vl. ul, U Technoplynu 2668/133 43 560 000 Kc 13 937 3 125 Kc

Č. Lokalita Pravm ucmky Číslo řízení Uzeľfiniı ,plan , Popisvkladu - vyuziti uzemi
stavuzávěra,l ul. U Technoplynu 04.07.2016 V-48121/2016-101 SVJZ Ochrpásrno,
Volný pOZ.
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Katastrální území Malešice
ˇ . ˇ , Výměra Jednotková
C. Lokalita Pane. Kupní cena celkem (m2) cena (Kč/m2)

2 ul. U Stavoservisu 723/39 38 200 000 Kč 8 322 4 590 Kč
3 ul. Dřevčická 803/82 2 836 000 Kč 709 4 000 Kč

Č. Lokalita Pravm ucmky Číslo řízení Uzeıľìąı ,man , Popis
vkladu - Vyuzıtı uzemi

- SVNN, průmareál,
2 ul. U Stavoservısu 13.06.2017 V-43478/2017-101 DUZMK funkční celek

3 nl. Dřevčiøká 31.08.2016 V-62140/2016-101 SLIZ pmnľ'afeal,funkcnı celek,

Katastrální území Štěrboholy
ˇ . ˇ , Výměra Jednotková
C. Lokalıta Pane. Kupní cena celkem (m1) cena (Kč/m1)

348/3,370/16,
4 ul. Kutnohorská 584/ 174 (kú. 105 000 000 Kč 40 831 2 572 Kč

Dolní Měcholupy)

Č. Lokalita Pravm ucmky Číslo řízení Uzeľfęìłl ,plan , Popis
vkladu - vyuzıtı uzemi

4 ul, Kutnohorská 02.11.2016 Vn79900/2016-101 SV VOIHY pPZÉmek,
Stavıızavera

Katastrální území Hostivař

v .V ˇ , Výměra Jednotková
C. Lokalıta Pane. Kupní cena ceìkem (m2) cena (Kč/m2)

1676/4,1676127=
1676/28,1676/29,
1676/30,1676/31,
1676/33,1676/50,

5 ul. K pérOVně 1680/5,1680/24, 91 886 600 Kč 35 341 2 600 Kč
1680/25,1680/26,
1680/38,1680/64,
1680/65,1680/94,
1680/95 _

6 nl. Rahnkøvská łgšgjšl>lógof33” 7 000 000 Kč 2 888 2 424 Kč
Č. Lokalita Pravm ucmky Číslo řízení Uzeıšìnř ,plan , Popis

vkladu - vyuziti uzemı
5 u1.KpéroVně 26.06.2017 V-46997/2017-101 VS Volné pozemky
6 ul. Rabakovská 10.06.2016 V-41539/2016-101 VS, ZMK volné pozemky

Katastrální území Horní Měcholupy

Č Lokalita Par ˇ Ku ní cena Výměra Jednotková
' 'c' p celkem (m2) cena (Kč/m2)

7 ul. K Měcholupůın 536/20 12 632 212 Kč 5 255 2 404 Kč
8 ul. K Měcholupům 536/21,537/21 19 230 '770Kč 8 012 2 400 Kč

ˇ . . Právní účinky ˇ , V, , Územní plán .ˇ
C. Lokalıta vkladu Cıslo rızenı _ využití území Popıs

7 nl. K Mčøhøınpům 03.10.2016 V-70515/2016-101 SV zfäľàlek V Pľum'

8 01. K Měcholupüm 30.09.2016 V-70513/2016-101 SV 236251161“ V 13mm“
7.1
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- medián (Kč/m2)

Lokalita: nl. V Chotejně

Oceňované Pozemky č. 1 Pozemky č. 2 Pozemky č. 3 Pozemky č. 4
pozemky ul. Technoplynu ul. U Stavoservisn ul. Dřevčíoká ul. Kutnohorská

Základní údaje

Velikost (m2) 11 672 13 937 8 322 709 40 831
Prodejní cena (Kč/1112) 3 125 Kč 4 590 Kč 4 000 Kč 2 572 Kč
Kvalitativní parametry
Poloha srovnatelná 1,00 srovnatelná 1,00 Srovnatelná 1,00 Srovnatelná 1,00
Způsob využití TVV (VN) SV,IZ 1,00 SV,VN 1,00 SLIZ 1,10 SV 0,95
Inženýrské Sítě ano v dosahu 1,00 ano 1,00 ano 1,00 V dosahu 1,00
Připravenost fiınkcelek územní pl. 1,10 funkcelek 1,00 funkcel. 1,00 územní pl. 1,10
Omezení není ochr.p.,stav.uz. 1,10 není 1,00 není 1,00 Stavuz. 1,10
Velikost srovnatelná 1,00 srovnatelná 1,00 menší 0,90 větší 1,10
Časový koeficient 2016 1,05 2017 1,00 2016 1,05 2016 1,05
Typ transakce prodej 1,00 prodej 1,00 prodej 1,00 prodej 1,00
Koeficient úpravy ceny 1,27 1,00 1,04 1,33
Porovnatełrıá cena (Kč/m2) 3 970 Kč 4 590 Kč 4 158 Kč 3 415 Kč

Oceňované Pozemky č. 5 Pozemky č. 6 Pozemky č. 7 Pozemky č. 8
pozemky uì. K pérovně ul. Rabakovská ul. K Měcholupům ul. K Měcholupům

Základna údaje
Velikost (m2) 11 672 35 341 2 888 5 255 8 012
Prodejní cena (Kč/m2) 2 600 Kč 2 424 Kč 2 404 Kč 2 400 Kč
Kvalitativní parametry
Poloha srovnatelná 1,00 Srovnatelná 1,00 horší 1,10 horší 1,10
Způsob využití TVV (VN) VS 1,00 VS,ZMK 1,05 SV 0,95 SV 0,95
Inženýrské Sítě ano v dosahu 1,00 v dosahu 1,00 v dosahu 1,00 v dosahu 1,00
Připravenost funk.celek územní pl. 1,10 územní pl. 1,10 územní pl. 1,10 územní pl. 1,10
Omezení není není 1,00 není 1,00 není 1,00 není 1,00
Velikost větší 1,10 menší 0,90 srovnatelná 1,00 Srovnatelná 1,00
Časový koeficient 2017 1,00 2016 1,05 2016 1,05 2016 1,05
Typ transakce prodej 1,00 prodej 1,00 prodej 1,00 prodej 1,00
Koeficient úpravy ceny 1,21 1,09 1,21 1,21
Porovnatelná cena (Kč/m2) V 3 146 Kč 2 646 Kč 2 902 Kč 2 897 Kč
Výsledná poı'ovnatelná cena 3 280 Kč
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Porovnání parametrů Oceňované
pozemky

ClPoZemky č. 1 ul.
Teohnoplynu
Pozemky č. 2 ul.
U Stavoseı'visu

»M
ŮJ

Graf porovnávaných cen
4 590 Kč

4 158 Kč3 970 Kč

3 280 Kč

1
1
i č1

Oceňovane Pozemky č. t Pozemky č. 2 Pozemky č` 3 Pozemkypozemky u1 ul, U ulV Dřevěickà ul.Technoplynu Stavoservisu

3415Kč
3146Kč

2 646 Kč

1“

č, 4 Pozemky č. 5 Pozemky Č. 6 Pozemky čV 7 Pozemky čV 8
ul. K pěrovně ul` Rabakovskà

Kumoiıorskı'ì

-Pozemky č. 3 ul.
Dřevčická
Pozemky č. 4 u1.
Kutnohorská

` Pozemky č. 5 LıI.
K péı'ovně

"A Pozemky č. 6 uI.
,Rabakovská

E] Pozemky č. 7 Lil.
K Měcholupům

TT Pozemky č. 8 ul.
K Měcholupům

2 902 Kč 2 897 Kč

ul. K ulV K
Měchoľupům Měciıolupům

Výsledná porovnatelná cena : 3.280,- Kč/mł

Číslo Popis Plocha (m2) Jednot. oena Hodnota1680/2 ostatní plocha - manipulační plocha 6 817,00 3 280,00 22 359 760,001680/3 ostatní plocha - osľatní komunikace 1 242,00 3 280,00 4 073 760,001680/6 zastavěná plocha a nádvoří 285,00 3 280,00 934 800,001680/21 Zastavěná plocha a nádvoří 255,00 3 280,00 836 400,001680/22 Zastavěná přocha a nádvoří 1 332,00 3 280,00 4 368 960,001680/23 zastavěná plocha a. nádvoří 1 741,00 3 280,00 5 710 480,00
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Struktura pozemků

o 1680/2
o 1680/3

1680/6
o 1680/21
o 1680/22
o 1680/23

Plocha (m2): 11 672,00
Celková hodnota: 38 284 160 Kč

Pozemky - celkem:

Jednotková cena: 3 280 Kč/m2
Věcná hodnota 38 284 160 Kč

M.1.7. Věcné břemeno vodovodní přípojky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Popis a účel:
Předmětem ocenění je hodnota věcného břemene (podle listiny), právo Zřízení, užívání, Oprav a údržby
Vodovodní přípojky dle čl. 2 Smlouvy a GP č. 4142-1/2016, oprávnění pro parcely 1462/6 a 1680/7, povinnost
k parcele p.č. 1680/2.

Stanovení tržní hodnoty věcného břemene - Služebností je provedeno výnosovou hodnotou metodou věčné
renty - stabilizovaný výnos na základě ročního užitku. '

Tato metoda je Založena na koncepci "časově hodnoty peněz a relativního rizika investice". Klíčem k
pochopení této metody je porozumění vztahů mezi tokem peněžních příjmů a hodnotou. Předpokládá Se, že
investor, kupec, ve Skutečnosti nakupuje budoucí peněžní tok (cash flow). Základem pro budoucí tok příjmů
při použití Výnosové metody je výnos Z nájemního vztahu Snížený o roční náklady na provoz (u podnikatelské
činnosti pak budoucí tok příjmů z této činnosti např. hotely, sanatoria a pod). Do těchto nákladů by Se měly
započítat odpisy, průměrná roční údržba, Správa nemovitostí, daň Z nemovitostí apod. Vyjádření hodnoty
majetku pomocí kapitalízační míry je nutno provádět diferencovaně pro každý majetek a v jednotlivých
faktorech průběžně zohledňovat jak vývoj ekonomiky v ČR tak i možné rizikové faktory.

Hodnota věcného břemene vyjádřená výnosovou metodou vyplývá zpravidla ze vzorce
V = 100 * Z/ r

Tento vzorec je použitelný pro roční čisté výnosy, případně pro konstantní částky po neomezenou dobu.

kde
V je hodnota věcného břemene fl Služebnosti (vypočtena na Základě výnosové hodnoty)
Z je roční užitek z věcného břemene v Služebnosti
r je kapitalízační míra (Setinná ka.p.míra)

i1
i
i1
I1
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Výše ročního užitku vychází Z rozsahu věcného břemene zjištěného Ze smlouvy o Zřízení věcného břemene anájemném za užívání této dotčené části pozemku p.č. 1680/2. Jedná Se O výkop o Šířce 1 metru a celkové délce50,4 metru, tedy celkový výměra dotčené části pozemku činí 50,40 m2.

Nájemné z dotčené části pozemku je vypočteno Simulovaným způsobem jako procentuální podíl z cenypozemku. V daném konkrétním případě je procentuální podíl Stanoven ve výši 5% Z ceny pozemku zjištěné vpředchozí části tohoto posudku.

Celkový roční užitek z věcného břemene tedy činí :

50,40 m2 x 3.280,-Kč/rn2 x 5% = 8.265,60 Kč/rok

Výše kapitalizační míry (r) byla stanovena metodou CAPM (The capital aSSet pricing model) jako výpočetWACC (Weighted Average Cost of Capital) pro vlastní kapitál.

Náklady na vlastní kapitál vychází z bezrizikové úrokové Sazby (n) odpovídající průměru za posledních 12měsíců výnosu Státního 10-1etého dluhopisu a tržní rizikové přirážky upravené o koeficient beta (ı'z). Tržníriziková přirážka Ceské republiky a oborový koeficient beta (unlevered beta corrected for cash - Real Estate(Operations 85 Seı'vices)) jsou. převzaty z výzkumu Prof. A. Damodarana (Wwwdaınodarancom).

I`=ľı+1`2=l`I+B×TRP+K

kde:
r Požadovaná kapitalizační míra
rı. . .Bezriziková míra Stanovená v úrovni průměru Za posledních 12 měsíců výnosu koše Státnich dluhopisů Sprůměrnou zbytkovou Splatností 10 let
13 ...Unlevered beta corrected for cash - Real Estate (Operations & Services)
TRP = (rm-ry) ...Tržní riziková přirážka (Total .Equity Risk Premium Czech Republic)K... Korekce K -jc specifickou rizikovou přirážkouza Omezenou likviditu dané investice do podniku, ObvykleSe skládá z přirážky Za rizika charakteristická pro neobchodovatelné podniky ve výši 0 - 2 proc. body téžanalogicky za podniky, které by byly neatraktivní jako kapitálové investice i kdyby obchodovatelné byly +Specifická riziková přirážka konkrétního podniku Se obvykle pohybuje od 0 - 3 proc., celková riziková přirážkav daném případě, zejména z důvodu dlouhodobého časového horizontu věcného břemene: 3,00 %.

Výpočet kapitalizační míry

rı- Bezriziková míra

Výnos koše státních
Období dluhopisů S průměrnou

zbytkovoıı splatností 10 let
30.09.2017 0,97
31.08.2017 0,83
31.07.2017 0,90
30.06.2017 0,77
31.05.2017 0,74
30.04.2017 0,96
31.03.2017 0,87
28.02.2017 0,63
31.01.2017 0,47
31.12.2016 0,53
30.11.2016 0,55
31.10.2016 0,37
Průměr 0,72
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Výnos koše Státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou
Splatností 10 let

1,20%

° 09 'V1,00% 087%0>96/“ 0,90% o ,7 ø
” ~ ,y V 0,83/øv080% *-0,74%0›77Gv_ / v, Ú 0330 0620„

O n0,60% 7 00,53 /00547%
0,37% ' > __

0,40% _

0,20%

- 0,00% - _ __ V V
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ZNALECKÝ POSUDEK č. ZÚfl1782/2017
Výpočet tržní hodnoty služebností
Roční užitek Za celou výměru 50,40 m2 = Kč 8.265,60Počet let užívání práva podle Smlouvy = neomezeněUvažovaná míra kapitalizace pro Výpočet = 6,13 %Tržní hodnota Služebnosti (ročužitek / kapmíra) = Kč 134.930,21
Služebnost vodovodní přípojky Hodnota celkem Kč 134.9309“

Věcné břemeno vodovodní přípojky - celkem:

Ilržni hodnota l - 134 930 KH
M.1.8. Přístup a příjezd přes cizí pozemky
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Popis a účel:
Předmětem Ocenění je Ocenění Závady areálu Spočívající v přístupu a příjezdu přes pozemky p.č. 1680/4 a2774/5 V kú. Hostivař, ve vlastnictví jiného Soukromého Subjektu (Aleš Petříš).
Ocenění Závad v areálu je provedeno analogicky kvýše provedenému výpočtu tržní hodnoty věcnéhobřemene.

Výše ročního užitku Vychází Z rozsahu užívané části pozemků p.č. 1680/4 a 2774/5 pro účely přístupu apříjezdu, Se Zohlednčnı'm Spoluužívání těchto pozemků i vlastníkem. Míra spoluužívání byla Stanovena na50%.

Dotčená plocha byla Odměřena graficky Z katastrální mapy a činí : 44900 m2
Celkový roční užitek Z věcného břemene tedy činí :

43,00 m2 X 3.280,-Kč/m2 X 5% x 50% (spoluužívání) = 3.526,I Kč/rok
Výpočet tržní hodnoty závad

Roční užitek za celou výměru 44,00 m2 = Kč 3.526,-Počet let užívání práva podle smlouvy = neomezeněUvažovaná míra kapitalizace pro Výpočet = 6,13 0/0Tržní hodnota Závady (ročııžitek / kapmíra) = Kč 57.55952
Hodnota závad v areálu Hodnota celkem Kč 57.560,-

Přístup a příjezd přes cizí pozemky - celkem:

[Tržníhødnøtfl I -57 560 Kšl
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zNALEcKÝ POSUDEK č. zÚ-i782/2017

Výnosová hodnota maietku

Metoda ČKOM

Ocenění je provedeno výnosovou metodou Ceske komorý odhadeů majetku jako konstantně rostoucí výnos po
omezenou ekonomickou životnost majetku.

Výnosy Z Oceňovaných nemovitostí kalkulujeme Z reálných a potenciálních pronájmů všech prostor, které
oceňovaný majetek nabízí. “

Přehled podlahových ploch v areálu

Objekt
j šgìlıì'ìęšıì)

Objekt čerpací Stanice č.p. 822 na p.č. 1680/6 429,95
Objekt armaturní komory s chlorovnou bez čp. na p.č. 1680/21 239,87
Objekt nove'ho vodojemu bez čp. na p.č. 1680/22 1 250,54
Objekt původního vodojemu bez čp. na p.č. 160/23 1 226,91
Podlahová plocha celkem 3 147,27

Struktura podlahových ploch

Čerpací Stanice

r Armaturní komora

39,73% Novy vodojem

Původní vodojem

K datu ocenění je majetek částečně pronajat na základě nájemních smluv (pozemky a část Skladu v objektu
chlorovny), částečně je využíván k činnosti vlastníka (Sklad v prostorách bývalé strojovny v objektu čerpací
Stanice), Zbývající část areálu je k datu ocenění nevýužívána..

Přehled předložených nájemních Smluv v areálu :

1) Nájemní smlouva č.ev. 89/10/21 S nájemcem Petr Pošvic, předmětem pronájmu je část Objektu armaturní
komory S chlorovnou (Sklad v původním prostoru Skladu CLZ) o celkové výměře 64,13 mZ a část pozemku p.č.
1680/2 o výměře 15 m2, Za celkove' roční nájemné 25.200,-Kč/r0k bez DPH (tj. 393,-.Kč/n12/r0k plochý skladu),
nájemné se sjednává na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce.

2) Nájemní Smlouva č. NAP/58/01/015022/2009 s nájemcem Tenisový klub NERIDÉ, předmětem pronájmu
je část pozemků p.č. 1680/2 a 1680/3 o celkové výměře 1.295 m2 (pozemky pod tenisovýmí kurty zřízené
náj emcern), za celkové roční nájemné 50.000,-Kč/m2/rok (tj. 38,61 Kč/mŽ/rok plochy pozemku), nájemné se
sjednává. na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce.

3) Nájemní smlouva č. SML/2011/0465 s nájemcem Telefónica Czech Republic, as., předmětem pronájmu je
část prostorů ve Stavbách na p.č. 1680/6 a 1680/21 (vedení kabelů), část pozemku p.č. 1680/2 O výměře 30 m2
pro umístění kabelové přípojky a pozemku p.č. 1680/2 o výměře 42 mZ pro umístění zařízení nájemce
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zNALECkÝ POSUDEK č. zÚ-i 782/2017
(Základnová stanice veřejné komunikační Sítě), Za celkove' roční nájemné 100.000,-Kč/m2/r0k (tj. 1.388,89Kč/mZ/rok plochy pozemku), nájemné se Sjednává. na dobu určitou 10 let, tedy do 5.12.2021 s možnostíprodloužení o 5 let.

Zbývající, nepronajaté plochy v areálu jsou pro potřeby výnosové hodnoty dopronajmuty Za tržní nájemné.Výše tržního nájmu je stanovena porovnáním s pronájmy obdobných typů majetku v dané lokalitě.
Objekty obou vodojemů, které k datu oceněníjiž neslouží Svému účelu, je po vhodných Stavebnich úpraváchmožné využít jako prostory pro Skladování (např. skladování zemědělských či průmyslových produktů). Změnapřípadného využití Si vyžádá dodatečné stavební úpravy, Spočívající Zejména ve vybudování přístupu do těchtoobjektů.

Část Obj ektu čerpací Stanice č.p. 822, která původně Sloužila jako kancelář a Služební byt (Západní část), je kdatu oceněni ve zhoršeném technickém stavu, dane' nevyužívání této části objektu. Z tohoto důvodu bude nutnépro případnou realizaci pronájmu provést dílčí Stavební opravy a úpravy této části majetku tak, aby bylo možnédosahovat trvalé výnosy Z předınětnýchpodlahových ploch.

Z těchto důvodů bude ve výpočtu výnosové hodnoty Zohledněna í hodnota nezbytných Stavebních prací tak,aby bylo možné Oceňovaný majetek pronajmout j iným Subjektům.

Analýza tržního náiemného :

Skladové plochy Včetně administrativního a technického zázemí
Reprezentanti :

Lokalita Užitná Pozemek Dispozice Požadované Jednotkové Koeficient Upravené nájemnéplocha náj eınné nájemné Zdroje. . - \ cenyPopis Stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Zdroje ceny c Fotom2 nn2 Kč/'měsíc Kě/mz/měsíc KZC Kč/mZ/měsícV Chotejně, Praha 785,00 0 82 425 105 0,90 9510 - Hostivař
Pronájem výrobní haly, prostoru 785 m2, Výrobní/Skladový i kancelářský prostor. Celkem 785m2, které lze pronajmout i po částech. Lze dělit. K dispozici ihned. Atraktivní cenaMíStností Supravìtelnými vstupy a příčkami. Vlastní Sociální příslušenství na patře, nosnost podlah 500 kg/mZ,příkon 80A včetně osvětlení (20A), výtah nákladní přímo k prostoru. 1. patro (Ze 2). V areálu uPrůmyslové ulice, přímo u Jižní Spojky. Výborná dopravní dostupnost. Volné ihned. Nájemné 105,-I<č/m2/měs.Parkování v areálu: 400,- Kč/mčsic/osauto Vodné + stočné 98,90 Kč/osoba/měsíc, el.energie měřena, teplo 16.471,- Kč/měs. v celém prostoru=paušáh ostatní Služby: (ostraha areálu,úklid Spol. prostor, údržba, osvětlení Společných prostor,likvı'dace komunálního odpadu, příjempoštovních zásilek) 5.495,n Kč/měsíc paušá1.Možnost využití stlačeného vzduchuAutobuSovádostupnost: autobus č. 271 ze Stanice metra Skalka autobus č. 183 a 181 Směr Prosek autobus č. 122směr Opatov, Chodov. Celý areál je 24 hod. střežcn ostrahou. Nájemnící mohou využívatstravovacích služeb v areálu Společnosti. PENB nedodán, nelze na ubytování.Neplatíte provizi RK.

Zdroj: Wwwsrealitýcz, 1D2N04 121

Štěrboholská, 663,00 0 69 000 104 0,90 94Praha v Hostivař
Pronájem Výrobní haly, prostoru 663 m2, Nabízíme k pronájmu výrobní nebo skladové prostoryv Praze 10 - Hostivaři.Výměry výrobních skladových prostor je ca. 513 m2 a k prostorám náležíadministrativní zázemí o výměře ca. 120 m2 a vlastní sociální zázemí S šatnou o výměře ca. 30 m2.Specifikace prostor:
- vysokozátěžová podlaha
- poı'tálovýjcřáb S nosností 8t
- plynové topení
- klimatizace ve skladové/výrobní prostorách
-pásové Světlíky = vysoká intenzita denního světla .
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ZNALECKÝ POSUDEK č. zÚ-1782/2017

fl přímý vjezd Skrz průmyslová vrata
- dostatečná manipulační plocha i pro TIR
K prostorám náleží ca. 120 m administrativního Zázemí S připojením na vodu a kanalizací. Zázemíse nalézá na ochoZu/galerii haly. Šatna7 toalety a Sprcha v témže objektu a náleží pouze k této nájemníjednotceVýborná dopravní dostupnost v těsné blízkosti Průmyslové ulice. Zastávka MHD vdocházkové vzdálenosti. 108 Agency.V která Vám prostory nabízí, Si zakládá na osobním přístupu keklientům, Se kterými buduje dlouhodobe' vztahy tak, abyjiın byla Schopna poskytovat podporu pocelou dobu jejich podnikání.Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pro prohlídkuprostor?

ZrdrojIWWw.Sı`eality.cz, ID: MI-040b

Radiová, Praha 365,00 0 43 800 120 0,90Pronájem skladového prostoru 365 m2, Pronájem Skladoveho prostoru o výměře 220 m2 Spřilehlým sociálním zázemím a kancelářemi 145 ın2. Velmi dobrá dostupnost Z Jižní Spojky.Nedaleko Zastávka MHD. Celková plocha skladu i S kanceláří a zázemím je 365 mlAktuálně kdispozici: Objekt 204 2. patro, Skladový prostor 220 m2, kanceláře a Zázemí 145 m2, cena: 43 800Kč/měsíc 1. patro, univerzitní prostory 85 m2, cena: 9 210 Kč/měsíc (lze rozdělit na dvějednotky Ovelikostí 43 m2 a 42 m2) Objekt 201 l.patro, laboratorní prostory 684 m2, cena: 154 100 líc/měsíc2.patro', laboratorní prostory 309 ın2. cena: 69 000 Kč/mčsíc Administrativní objekt 2.patt`0,kancelářské prostory 70 m2, cena: 20 320 líc/měsíc Ceny nájmu jsou uvedeny bez DPH (cena kjednání).
Technické Specifikace:
- výtah S nosností lt
- rampa
- výška skladu 3.1 m
Interiér lze po domluvě upravit dle potřeb nájemce. Možnost pronájmu dalších administrativníchpı'ostoı'.Neplatíte provizí.

Zdroj: wwwsrealitycz, ID: 00918

V Chotejně, Praha 150,00 0 12 000 80 0,9010 - Hostivař
Pronájem skladove'ho prostoru 150 In2', Nabízíme Vám k pronájmu Skladovcı prostory v částečnézrekonstruovaném objektu S výbornou dostupností, ulice V Chotejně 3, Praha Hostivař. Velikostskladu 150 n12. Je Zde osvětlení a elektřina, bez topení, Sklad je vyvýšen, přístupje po 5 schůdkáchz každé Strany. Přístup pro nákladní vozy, velké asfaltové manipulační a parkovací plochy. Objektdisponuje 24hodinov0u ostrahou. Jedná Se o pronájem prostor v areálu u hlavní prazské tepnyPrůmyslová a .ližní spojky. Lokalita nabízí vynikající dopravní spojení autem - 5 minut Pražskýokruh, Magistrála, 10 minut na D1 a také MHD - BUS zastávka 5 minut chůze Od kanceláře. Vblízkosti též vlakové nádraží Hostivař. Vhodné ijako sídlo í'irmy. Cenyjsou bez DPH. Energetickánáročnost budovy G. Cena 90 Kč/mZ a Služby 20 Kč/m2 služby areálu + elektřina.

Zdroj:wwW.SI`eality.cz, 1D: NK44283

Miranova, Praha 1 320,00 O 165 000 125 0,9010 - Hostivař
Pronájem výrobní haly, prostoru 1 320 m2, Nabízíme k dlouhodobému i kı-átkodobémupronájmu výrobní a Skladové prostory o celkove' rozloze 1320 m2. `ledná se o prostory v objektubývalo' hostívařske' pekárny na adrese Miranova 148/10, Praha 10, Hostivař, 102 00 . Přístup doobjektu je možný i pro kamionovou dopravu , k dispozici je rampai nákladový výtah.Dáleje možnék výrobním a Skladovým prostorům pronajmout administrativní prostory O velikosti kanceláří Od 9m2 a dále parkovací StáníPrůměrná cena za m2 výrobních a skladových prostorje Stanovena na 1251n2 .Objektje celkově v dobrém stavu a průběžně se provádějí požadované úpravy či rekonstrukce.

Zdroj: www.Sreality.cz, ID: 202-N01356

U Továren, Praha 3 000,00 0 285 000 95 0,9010 - Hostivař
Pronájem Skladového prostoru 3 000 m2, 13-15,Hostivař, Business Park U Továren nabízí kpronájmu Skladové jednotky Od 1 101112 do 5000m2. Jedná se o nové zateplené sklady Z PUR panelů.Možnost vykládky zboží přes vrata s vyvažovacími můstky Celková plocha areálu je 140000 m2.Objekt je vytápěn a Střežcn. K dispozici je elektrická energie a pitná voda. Parkování je zajištěnopřímo v ObjektuBusineSs Park U Továren se nachází v rozvíjející se Oblasti v blízkosti několikaprestižních firem. Projektje dobře dostupny' městskou hromadnou dopravou. Výbornou dostupnost
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ZNALECKÝ POSUDEK č. ZÚ-l782/2017

zajišťují dálnice D1, D8, D10 a D1 l. V blízkosti se take nachází Stanice metra (linka A).

Zdroj:Www.Sı“eality.cz, ID: l l 1939

Úvalská,1>rahfl10 286,00 0 22 880 80 0,90 72
-Strašnice
Pronájem Skladove'ho prostoru 286 m2, Jedná se o Samostatný areál na křižovatce ul.
Černokostelecká a Uvalská s dobrou dostupností na Jižní spojku. Je možno pı'onajmoutjako celek
nebo samostatně několik Skladů o velikostech 448m2, 286m2, 102n12, 96m2, 66m2 a ZOmZ S
možností vjezdu nákladních aut. Dále je možno pronajmout kanceláře v ìlpatře o velikosti 92m2 Se
Zázemím(kuchyňka, wc, parkování). V bezprostření blízkosti Stanice tramvaje a autobusu. Měsíční
nájem Za Skladovací prostor 80,-Kč za lm2 + 60,-Kč Za lmZ služby(el. energie,ostraha,wc), Měsíční
nájem Za ImZ kanceláře je stanoven na 155,-Kč + 90,-Kč paušální platba Za služby(elektrická.
energie, topení). Praktické kanceláře typu C.

Zdroj: Wwwsrealitycz, ID: 022-N0l818

Praha 10 438,00 0 32 850 75 0,90
Pronájem Skladoveho prostoru 438 n12, Nabízíme k pronájmu nevytápenou a nezateplenou halu
v Praze 10 ~ Uhřínšvsi O výměře 438 m2.Hala disponuje dvěma přímými vjezdy o velikosti ca. 3 x
3,5 m a Sádrokartonovým vestavkem, který lze vytápět pomocí přímotopü. V hale není voda, ani
Odpad. Společné toalety k využití v areálu. K dispozicije stávající regálovy' systém. V areáluje dále
možnost pronájmu samostatných kancelářských ploch a zpevněných ploch pro venkovní Skladování
nebo pro parkování. Nájemné 75 Kč/mZ + služby 25 Kč/mZ, celkem tedy nájem vč. služeb 43 800
Kč bez DPH Neváhejte nás kontaktovat pro více informaci nebo pro prohlídku prostor.

Zdroj: www.sreality.cz, ID: Nil-124

Praha 10 - l I00,00 0 '75 900 69 0,90
Hostivař
Pronájem výrobní haly, prostoru l 100 m2, Praha 10 Hostivař'4 Nabízíme exklusivně pronájem
Skladových prostor v patrové budově o velikosti l 100 m2, kterou lze rozšířit až na 7700 m2.
- 2x nákladní výtah S nosností 3,2t
- rampa a vjezd v urovni vozovky
- nosnost podlahy 2t/m2
- voda, elektroinstalace, možnost temperace
- úpravy možné po dohodě S majitelem
- kanceláře a zázemí dle požadavku
- Al:`rekventovaiuz'1 lokalita u Průmyslové ulice
- ostraha a přístup 24/7

Přilehle venkovní plochy jsou dostatečně velké k manipulaci a parkování osobních aut, Zboží, či
kamionů. Cenaje kjednaní dle dalších podmínek Smlouvy, VPro zájemce pracujeme Samozřejmě bez
provize.

Zdroj: Www.5reality.cz, ID: 4356

Veškeré uváděné nájemné je bez DPH.
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Reprezentanti
2

ˇl 0 108 Kč ll3ííe

100 95 Kč 94 Kč
až 86 Kč

SO v
72 Kč 68 Kč

62Kč60

40

20

l 2 3 4 5 6 8 9

Měsíční RočníPopis nájemné nájemné
(Kč/mz/měsíc) (Kč/mzlrok)Minimum 62,00 Kč i 744 Kč1.ı<vaflž1(Q1) 72,00 Kč l 864 KčMedián (oz) 86,00 Kč I 1 032 Kč3. kvarżiuo3) 95,00 Kč l I 140KčMaximum 113,00 Kč l 1356 Kč

Jak Z výše uvedené tabulky rozpětí tržního nájemuéltržní nájemné v dané lokalitě. Z tohoto důvoduoptimalizovaným nájemným Z pronajatých ploch

V daném konkrétním případě
z výše uvedeného intervalu n

120

100

80

60

40

20

I“ Reprezentanti

Reprezentanti

32

Medián

10 vyplývá, nájemné v nájemní Smlouvě č.1 je nižší, nežje pro potřeby výpočtu výnosove hodnoty uvažováno sna úroveň tržního nájemného v dane' lokalitě.
je tržní nájemné Z podlahových ploch v areálu Stanoveno ve Váj emného, tedy ve výši 1.032,-Kč/m2/r0k.

ýši mediánu (02)



zNALECKÝ POSUDEK č. ZÚ-i782/2017

Nájemné Z nájemní smlouvy č. 2 neodpovídá výši ročního náiemnéhc Z obdobného pozemku v dané lokalitě.Roční nájemné Z pozemků Stanovené Simulovaným Způsobem jako 5% Z tržní hodnoty pozemků (Viz Výpočethodnoty věcného břemene v předchozí části tohoto posudku) činí 5% x 3.280,-Kč/mZ = 164,-Kč/m2/rok.Nájemní Smlouva byla tedy pro Výpočet výnosové hodnoty Optimalizována na úroveň tržního nájemného.
K nájemnému Z jednotlivých objektů v areálu je dále připočteno nájemné z částí pozemků V areálu, na kterébyly uzavřena nájemní smlouva č. 3.

Daň z nemovitých věcí byla odhadnuta v Obvykle' Výši pro obdobné majetky Ve Výši 0,03% Z reprodukčníhodnoty hlavních staveb, pojištění nemovitosti bylo odhadnuto V Obvyklé Výši pro obdobné majetky Ve Výši0,05% Z reprodukční hodnoty hlavních Staveb.

Riziko Ze Ztráty nájemce uvažujeme Ve Výši 10%.

Náklady na opravu a údržbu ( po dobu ekonomické životnosti) Ve Výši 0,15% Z reprodukční hodnoty hlavníchStaveb.

Náklady na provoz a Správu nemovitostí uvažujeme celkem Ve výši 20.000,- Kč/rok.

Ekonomická životnost je u takového typu Objektů uvažována 15 let. Poznamenáváme, že Zmíněná životnost jepouze etapou do Výraznějsı úpravy majetku, aby byl zachován nutný Standard a nelze ji Slučovat S technickouživotností, která je pochopitelně delší.

Výše kapitalizační míry byla Stanovena metodou CAPM (The capital asset pricing model) jako výpočet WACC(Weighted Average Cost Of Capital) pro vlastní kapitál.

Náklady na vlastní kapitál Vychází z bezrizikové úrokové Sazby (n) Odpovídající průměru Za posledních 12měsíců Výnosu Státního lO-letého dluhopisu a tržní rizikové přirážky upravené O koeficient beta (rz). Tržníriziková přirážka České republiky a oborový koeficient beta (unlevercd beta corrected for cash - Real Estate(General/Diversified) Europe) jsou převzaty z Výzkumu Prof. A. Damodarana (Wwwdamodarancom).
ľ=ľ1+ľ22ľ1+13 X TRP+K

kde:

r Nominální kapitalizační míra
r1. „Bezriziková míra Stanovená v úrovni průměru za posledních 12 měsíců Výnosu koše Státnícli dluhopisů SV průměrnou zbytkovou splatností 10 let
B ...Unlevered beta corrected for cash - Real Estate (General/Diversified) Europe
TRP = (rm-rf) ...Tržní riziková přirážka (Total Equity Risk Premium Czech Republic)
K... Korekce K -je specifickou rizikovou přirážkou Za omezenou likviditu dané investice do podniku, obvykleSe skládá Z přirážky za rizika charakteristická pro neobchodovatelné podniky Ve výši 0 ~ 2 proc. body téžanalogicky za podniky, které by byly neatraktivní jako kapitálové investice i kdyby Obchodovatelne' byly +specifická riziková přirážka konkrétního podniku Se obvykle pohybuje od O - 3 proc., celková riziková přirážkaV daném případě: 4,00 %.

Na základě předpokládaných Vývojů tržního nájemného v Oceňovaném Segmentu nemovitostí lze předpokládatmírný růst nájemného nad úroveň dlouhodobé předpokládané inflace. V daném konkrétním případě byloˇtempotohoto růstu (g) tedy Stanoveno ve výši 2,50% meziročně, což odpovídá +0,50% nad inflačním cílem CNB (f= 2,00%).

Reziduální hodnota na konci ekonomické živostnosti (HP) byla stanovena v úrovni tržní hodnoty pozemků.
Od vypočtené výnosové hodnotyje nutné odečíst náklady na stavební úpravy, které je nutne' V areálu vynaložittak, aby byl majetek pronajímatelný.
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Areál č. p. 822 v k.ú. Hostivař
Vyčísiení hrubého výnosu z nemovitostí

v ˇ ,_ Výměra ˇ z v ˇ v ˇ z VýnosPredmet najmu (m2) Kc/m /mes Kc/Ines. Kc/m /rok (Kč/mk)
Tržní nájemné :

OÉUekt Ceľpaci S amce 0 p 822 na 429,95 86,00 36 976 1 032 443 708.0. 1680/6
Objekt armaturní komory S ohlorovnoubez čpı na pá 1680/21 239,87 86,00 20 629 1 032 247 546
Objekt nového vodojemu bez čp. napčı 1680/22 1 250,54 86,00 107 546 1 032 1 290 557
Oblelft puvodmho VodoJemu bez CP' 1 226,91 86,00 105 514 1 032 1 266 171na po. 160/23
Nájemní smlouva Neıˇide - Optimal. 1 295,00 13,67 17 698 164 212 380Nájemní Smlouva Telefónica 72,00 115,74 8 333 1 389 100 000Výnos z majetku za rok celkem 3 560 363Odborný Odhad možné Ztráty v příjmu 10%Hrubý výnos za rok celkem HV = 3 204 326

Struktura výnosů

Objekt čerpací stanice č.1),
8221121 p,č, 1680/6

~ Objekt annaturní komory s
chlorovnou bez čp. na p.č.
1680/21
Objekt nového vodojemu
bez čp. na oč. 1680/22

' Objekt původního
vodojemu bez čp. na oč.160/23
Nájemní Smlouva Neridc -36,25% Optim

Nájemní Smlouva
Telefónica

Souhrn nákladů nutných k dosažení výnosu:
, , ˇ , Základ NákladyNakladova polozka Podíl (RC Staveb) (Kč/rok)

Daň Z nemovité věci: 0,03% 166 237 231 49 871Pojištění stavby: 0,05% 166 237 231 83 119Opravy a údržba: 0,15% 166 237 231 249 356Náklady na Správu a provoz: odhad 20 000Obhospodařovací náklady celkem: 402 346



ZNALECKÝ POSUDEK č. ZÚ-1

61,98%

782/2017

Struktura nákladů
4,97%

ˇ Pojištění stavby:

Opravy a údržba:

Náklady na Správu a provoz:

Výnosová hodnota - bilance

3 204 326 Kč

Hrubý výnos Za rok celkem

Výpočet míry Výııasııosti :

402 346 Kč

Obhospodařovací náklady celkem:

1:

Daň Z nemovitć Věci:

Výnos koše státních
Období dluhopisů S průměrnou

zbytkovou Splatností 10 let

30.09.2017 0,97
31.08.2017 0,83
3 .1.07.2017 0,90
30.06.2017 0,77
31.05.2017 0,74
30.04.2017 0,96
31.03.2017 0,87
28.02.2017 0,63
31.01.2017 0,47 _
31.12.2016 0,53
30.11.2016 0,55
31.10.2016 0,37
Průměr 0,72
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Výnos koše Státních dluhopisů S průměrnou Zbyłkovou
splatností 10 let

0,96% O 90W 0,97%
, 003779 0,83%V V Q,74%0,77%

055 06300* vu o › >, 00,53/00947% ›
0,37%

Tržní riziková přirážka (Www.damodaran.com) :

L cl, i, Rating- Toral
Caımtr Re i C r0 líc based Equityy 5' 0" gaz; y Defflnıı Risk

g Spread PremiumCzech Republic Eastern Europe & Russia A1 1 0,81% V 6,69%

Koeficient beta (Wwwdamodaranxom) :

u. UnleveredIndusrry Name Nuáıbe) Of Beta D/E Raíio Tax rate Unlevered Cash/him betaflı'mS beta value ` Vcorrected for caó/ıReal Estate (General/Diversified) 70 0,80 Í 92,31% 13,16% 0,44 6,63% 0,48

Výpočet míry kapitalizace

Parametry :
rı = 0,72%
TRP = 6,69%
BRaal Eslate : 0,48

K Z 4,00%
Míra kapitalìzace z

I'J = 0,72%

ľ`2 = 7,1 8%

WACC : r = 7,90%
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Výpočet průměrné aktuální míry inflace (P):

Průměrný index
Období Spotřebitelských

cen
30.09.2017 2,20%
31.08.2017 2,00%
31.07.2017 1,80%
30.06.2017 1,70%
31.05.2017 1,50%
30.04.2017 1,30%
31.03.2017 1,20%
28.02.2017 1,00%

31.01.2017 0,80%
31.12.2016 0,70%
30.11.2016 0,50%
31.10.2016 0,40%
Průměr 1,26%

Míra inflace (f')
250% 2,20%

2,00%V
O › ›2,00% ì_,70%1,80 Á)

I,50%__ ,- -
1,50% 1_20%1›30% _.

' 1,Gunı:1VVVV ' 'V1,00% O 70.,/00,800/_9__
. 0,50%

0,00% _ . . . .. . __
/\ '\ "\ “\ '\ (\ '\ "\ ť\,19× „à We* „9" „6* 43× (LQ A9* „Ňx“ 6* 61/' 637 65“ 65' 61°/ 60' Ĺb' QQ'Q' ' e ` Q* 6*' Q ' 6* Q* Q* s `

Výpočet nezbytných Stavebnícłı nákìadů
Nákladevá položka Podíl Základ (RC staveb) Náklady v Kč
Objekt čerpací Stanice č.p. 822 na p.č. 1680/6 3,00% 24 690 558 740 717
Objekt Vodojemů na p.č. 1680/22 a 1680/23 1,00% 133 653 483 1 336 535 _
Nezbytné Stavební náklady celkem: 2 077 252 '

37
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Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výnosu

inflace :

_ 1+g
1 l[1+r')(1+f] HP

+

(Hm-.lig- (1+r`>”
1+f

,_ T'ˇf/

_ 1+fr

VHN z CV x

T'

kde :

VHN Výnosová hodnota nemovité věcí
CV... Cistý výnos Z nemovité věcí
r Míra výnosnosti nominální
rá . .. Míra výnosnosti reálná
g Tempo růstu trvalých výnosů
f Předpokládaná míra inflace po dobu ekonomické Žívotnosti

f“ Současná míra inflace
n Zůstatková doba ekonomické Životnosti
HP ... Rezíduální hodnota nemovité Věci na konci ekonomické Životnostì

Výnosová hodnota - výpočet :

a Se zohledněním míry

Čv š čistý výnos nemevne včei , Kč/mk 2 801 981

r š míra výnosnosti nominální % p.a. 7 ,90%

Í“ š Současná míra inflace (průměr lZM) "/0 pa. 1,26%

r' š míra Výnosností reálná % p.a. 6,56%

g š tempo růstu % pa. 2,50%

f š předpokládaná míra inflace l % pa. 2,00%

n š zůstatková doba ekonomžívotnosti l roků 15

VHN E Výnosová hodnota nemovité věci l Kč 27 018 547

HP z xeziđnáıni høánetfl l Kč 38 284 160

HP/(ı+f`)“ l Kč 14 771 025

VHN eeıkenı - bez stavebních nákladů z l Kč 41 789 573
Nezbyme Stavební náklady eeıkexn z l Kč -2 077 252
vHN eeıkeın z l Kč 39 712 321

Areál č.p. 822 S příslušenstvím v k.ú. Hostivař, obec Praha - celkem:

ľvýnøsøváhøđneee l 39712321Kfl

Porovnávací hodnota maietku

Vzhledem k tomu, Že nelze nalézt dostatečné množství reprezentantů pro výpočet porovnávací hodnoty , není

porovnávací hodnota v tomto posudku Stanovena.

[Porovnávací hodnota: I Nebyla Stanovenal
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Rekapitulace majetku

Název Reprodukční Věcná Výnosová Porovnávací
cena [Kč] hodnota [Kč] hodnota [Kč] hodnota [Kč]

çbjekt'cp. 322 na p.c. 1680/6 fl 24 690 558 5 246 744
cerpacı Stanice
Objekt bez cp nap.c. 1680/21- 7 893 190 3255 941
armaturm komora S Ohlorovnou
Ob'ekt bez č na .č. 1680/22 -nmJ/y Vodojeâ p 67 329 932 27 773 597 39 712 321 Nebyifl Stflnøvęnfl
OPJGI“ řez 01°.“ p'č' 1680/23 ' óó 323 551 14 093 755puvodni vodojem
Venkovní úpravy 1 303 350 325 838
Pozemky 38 284 160 38 284 160
Areál č.p. 822 s příslušenstvím v N b lk.ú. Hostivař, obec Praha - bez 205 824 741 88 980 035 39 712 321 e y a, stanovenazavad
Věcné břemeno vodovodní přípojky - 134 930
Přístup a příjezd přes cizí pozemky -57 560
Závady v areálu váznoucí celkem -192 490
Areál č..p. 822 s příslušenstvím v Nebyla
k.ú. Hostivař, obec Praha celkem 205 632 251 88 787 545 39 519 831 stanovena

Závěrečná analýza

Reprodukční cena Věcné hodnota Výnosová hodnota Porovnávací hodnota
[Kč] [Kč] '[Kč] `[Kč] `
205 632 251 88 787 545 39 519 831 Nebyla Stanovena

Jak z uvedených hodnot zjištěných jednotlivými metodami vyplývá, jedná Se O majetek S vyššími technickými
parametry (dané věcnou hodnotou) a s nižšími parametry ekonomickými (dané výnosovou hodnotou).
Výsledek je typický pro Specializované majetky, které již neslouží Svému primárnímu účelu a u nichž Sice lze
uvažovat S alternativním využití, které však po výnosove' stránce neodpovídá původně Vynaloženým
investičním nákladům na výstavbu.

Navržené tržní hodnota vychází z hodnoty výnosové, která u takto Specializovaných majetků jako jediná
dává tržní reflexi prostřednictvím výnosů z případného pronájmu.

Silné stránky nemovitosti:
- dostatečná velikost pozemků umožňuje různorodé využití
- je plánovaná změna územního plánu na funkční Využití pro výrobu

Slabé stránky nemovitosti:
- Specializovaný majetek jehož primární funkce již není využívána
- nutnost vynaložení stavebních nákladů na uvedení do pronajímatelného Stavu
- přístup a příjezd do areálu přes pozemky jiného vlastníka (zohledněno v tržní hodnotě)

Areál č.p. 822 s příslušenstvím v k.ú. Hostivař, obec Praha v- celkem:

ITržni hodnota: 39 500 000 Kíi

39
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5. PODMÍNKY A APLIKACE METOD
PŘEDPOKLADY A OMEZ. PODMÍNKY PRO URČENÍ TRžNÍ HODNOTY
Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujicimípodmínkami:

1) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná Odpovědnost Za právní popis nebo právníZáležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá Se, že vlastnické právo k majetku jeSprávné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by Se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictvíje pravé a čisté od všech zadržovacích práv, Služebností nebo břemen Zadluženi, pokud by se nezjistílo něcojiného.

2) Informace Z jiných Zdrojů, na nichž je Založena celá nebo části tohoto posudku, jsou věrohodně, ale nebylyve všech případech Ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace.
3) Nebeı-e Se Žádná Odpovědnost Za Změny v tržních podmínkách a nepředpokládá Se, že by nějaký Závazekbyl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by Se Zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnounásledně po tomto datu. “

4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a Správa vlastnických práv.

5) Pokud Se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými Zákony a předpisy.

6) Tento posudek byl vypracován Za účelem Zjištění hodnoty pro stanovený účel.

7) Předpokládá se, že mohou být Získány nebo obnoveny všechny požadované licence, Osvědčení o držbě,nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, Státního nebo vládního úřadu
nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je Založen odhad hodnoty,Obsažený v tomto posudku.

8) Odhadnutá objektivní tržní hodnota je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu S datemtohoto posudku.

9) Výsledná tržní hodnota stanovená v tomto ocenění je platná Za předpokladu, že Objekt bude v případěprodeje ihned uvolněn bez dalších výdajů na vyprázdnění a vyklizení objektu.

10) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu uvedenému v tomto posudku.

ZÁKLADNÍ POJMY

ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena Zjištěná dle cenového předpisu (v současné době Zákon č.15 1/ 1997 Sb.o oceňování majetku a O Změně některých Zákonů.

TRH - interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí jesegmentován podle typu nemovitostí a lokalit.

OBVYKLÁ CENA - cena, která by byla dosažená při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebopři poskytování Stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitomse zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše Se nepromitají vlivy mimořádnýchokolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv Zvláštní obliby. Mimořádnýmíokolnostmi trhu se rozumějí například Stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jinýchkalamit. Osobními poměry Se rozumějí Zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné

osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou Se rozumí Zvláštní hodnota přikládaná majetkunebo službě vyplývající Z osobního vztahu k nim. (Zákon o oceňování majetku č. 151/19997 Sb.)
40
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TRŽNÍ HODNOTA - Odhadnutá suma, Za kterou by Se nemovitost mohla směnit v den Ocenění, mezi
Ochotným prodejcem a Ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu kdy obě Strany jednaly
informovaně, rozvážně, a bez nátlaku. (Schválené definice IVSC / TEGOVA, Evropské oceňovací Standardy
2000).

VECNA HODNOTA - (dle právního názvosloví "časová cena" věci), je reprodukční cena věci, Snížená O
přiměřené Opotřebení věci Stejného Stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak Snížená o náklady
na opravu vážných Závad, které znemožňují Okamžité užívání věci.

VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno při Stanovené úrokové sazbě uložit, aby
úroky z této jistiny byly Stejné jako čistý výnos Z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na
kapitálovém trhu S obdobnou sazbou výnosové míry.

CENA POŘIZOVACÍ - je cena, Za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, Zejména
Staveb, cena V době jejich postavení) Za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení.

CENA REPRODUKČNÍ - je cena, za kterou Vby bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době
Ocenění, bez odpočtu opotřebení.

čISTÝ ROČNÍ STABILIZOVANÝ vÝNOS _ jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také
součet provozního, finančního zisku a zisku Z mimořádných příjmů (daňový Základ pro daň z příjmů),
Stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota Z časové řady.

HODNOTA LIKVIDAČNÍ - peněžní částka, kterou je majitel likvidovaného majetku přinucen přijmout v
případě, kdy Se majetek musí prodat při časově omezené nabídce na trhu.

HODNOTA POROVNÁVACÍ - hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku S obdobnými,
jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé.

ZÁKLAD HODNOTY

Podkladem pro Sjednání tržní ceny (t.j. realizované ceny na trhu) je tímto oceněním Stanovená tržní hodnota.
Tato tržní hodnota, která je vždy odhadem finanční částky, je definována v souladu S Evropským sdružením
odhadců TEGOVA a S Mezinárodním Oceňovacím Standardem, který Zpracoval IVSC, jako "finanční částka,
kterou je možné Získat prodej em majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním kupujícím a
prodávajícím. Přitom Obě zúčastněné strany mají Zájem na uskutečnění transakce a nejsou Ovlivněny
jakýmkoliv nátlakem nebo Zvláštní motivací typu nekalé soutěže, at“ už Ze Strany kupujícího nebo Ze Strany
prodávajícího a Znají všechna relevantní fakta O předmětu prodeje".

STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY

Tržní hodnota je Stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v Současných ekonomických
podmínkách v ČR a nejlépe vystihují Současnou hodnotu majetku. Ta je velmi proměnlivá v čase a je
ovlivňována mnoha faktory, které Se vyvíjejí V Období rozvoje tržního hospodářství, Stabilizace finanční
politiky a Soukromého podnikání. Použití metod a Způsob Stanovení je také Ovlivněn i účelem, pro který se
tržní hodnota majetku zjišťuje.

METODA STANOVENÍ vĚCNÉ HODNOTY

Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti Snížená o Opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši
nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení Stejné nebo porovnatelné nové věci.

Ocenění může tedy být i podkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), Zda je
výhodnější a ekonomicky efektivnější koupit již existující nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou.
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Věcnou hodnotu staveb je třeba určit S přihlédnutím k opotřebení, které S Ohledern na Skutečnýstavebnětechnický stav a morální zastaráni stanovené pomocí některé Ze známých metod.

Nemovitosti Zpravidla dělíme na:
- Stavby
- venkovní úpravy,
~ pozemky (včetně vodních ploch).

Při Stanovení věcné hodnoty nemovitosti (kromě pozemků) mají Zásadní význam vstupní údaje.U Staveb těmito vstupními údaji jsou např.:
- délka [m]
~ Zastavěná plocha [m2]
- obestavěný prostor [m3]
- Stáří Stavby, úpravy prováděné v průběhu životnosti Stavby (modernizace, rekonstrukce, nástavby, atd.)- reprodukční pořizovací cena 1 m3 obestavěne'ho prostoru, 1 m2 Zast. plochy, příp. 1 In délky- opotřebení Stavby
- užívání Stavby - Soulad či nesoulad S kolaudačním rozhodnutím, intenzita užívání, apod.- Ostatní údaje ovlivňující hodnotu Stavby (statika, poruchy, vady, apod.)

Pro výpočet opotřebení Stavby je nutné Zjistit příp. stanovit:
- Stáří Stavby a stav běžné údržby
- technické, ekonomické, funkční a Strategické Opotřebení
- provedené opravy a Výměna jednotlivých konstrukčních prvků
~ předpokládanou životnost (další trvání Stavby)
- metodu výpočtu Opotřebení a odůvodnit její použití

U venkovních úprav Se vychází Z reprodukční ceny S odpočtem opotřebení pro každou venkovní úpravu. Jˇetaké možno Stanovit hodnotu venkovních úprav procentním podílem z hodnoty hlavních Staveb S přihlédnutím\ k jejich Stavu a provedení.

U pozemků Se vychází Z výměr podle výpisu Z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhupozemku (Zastavěná plocha, orná půda, atd.) Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje Z územněplánovací dokumentace. Porovnánírn s prodeji pozemků v dané lokalitě Se Stanoví reálná obvyklá cena za 1m2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na Základě kterých Se tato hodnota odvodila.
U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Možno využívat iúdaje z cenových map.

Metoda porovnávací u pozemků je založena na dostatečném souboru vstupních dat o realizovaných cenách vposledním období. Při dobre' znalosti místních podmínek v regionu je nutno S nimi přednostně pracovat.

METODA vÝNOSOvÁ S POUŽITÍM zÁSoBITELE
Tato metoda je pro ocenění hodnoty nemovitosti výnosovou metodou vhodnější než metoda výpočtem tzv.věčnou rentou vzhledem k tomu, že budova má omezenou životnost a výnos z likvidace zahrnuje cenupozemku případně Sníženou o cenu sanace Stavby.

Postup ocenění:

Vyčíslení hrubého výnosu nemovitosti
Určení nákladů nutných k dosažení výnosu, do kterých Se však nezapočítávaií OdpisyVypočte Se čistý výnos
Odhad výnosu připadajícího na pozemek
Čistý výnos Základem pro její výnosové Ocenění.w

ew
w

r
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1. Hrubý Výnos nemovitosti:
Základem pro budoucí tok příjmů při použití navrhované výnosové metody, jsou Veškeré dosažitelné příjmy Znemovitostí, Zejména však Výnos Z nájemního vztahu.
Konkrétní nájemní vztah je nutno Vždy podrobit analýze ve vazbě k obvykle dosažitelnému nájemnému avelmi uvážlivě posoudit též bonitní Spolehlivost (výnosovou stabilitu) nájemce. Rovněž je nutno provéstanalýzu smluvně uzavřeného nájemního vztahu zhlediska délky jeho platnosti, neboť nájemní vztahySmluvené na kratší nájemní období, mají Za následek vyšší Íluktuaci nájemníků a nižší tržby.
Výnos k datu ocenění je účelné považovat Za Stabilní, případně budouci vývoj nájemného může být uvažovánv úrokových mírách.

2. Obhospodařovací náklady

0 Daň z nemovitosti,
o Pojištění Stavby (asi 2 ‰ Z reprodukční ceny Stavby, Záleží na rozsahu a specifikaci pojistných událostí);obsahuje~li pojištění proti povodni může to být i 3,2 ‰),0 Opravy a údržba. V rozsahu 0,50 až 1,50 % z reprodukční ceny Stavby. Vždy je nutno výši % posoudit

0 Náklady na Správu a „provoz“.
Na správu:

Jedná Se o náklady na administrativní práce (nájemní smlouvy, výpovědi jednání s nájemci,pojišťovna, úřady, daně, účetnictví)
Zařizování Oprav a údržby S řemeslníky (nebo vlastní údržbář), případně Se stavební Íirmou,dohled,

Na provoz: ` -Ostraha budovy (hlídač, vrátný), Společná telefonní ústředna, úklid, osvětlení a vytápěníSpolečných prostor, výtah.

Náklady nutno Specifikovat vždy individuálně podle konkrétní Smlouvy a dokladů o provozu nemovitosti.Výčet nákladů je specifikován Spíše Obecně. Rozsahem jiný bude pro jednoduchý případ pronájmu zcela jinýpro větší a celou pronajatou nemovitost, kdy majitel (firma) podniká pronajímáním nemovitostí.
Pokud ovlivňují nemovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu „asbest, radon, atp.“, rovněž tak inedostatečné nebo podstandardní Vybavení, pak se S velkou pravděpodobností promítají již do úrovnědosažitelných Výnosů (např. je nižší dosažitelné nájemné). Pokud Se vyskytne na nemovitosti závada, na kterouSice současní nájemci nereflektují, ale budoucím potencionálním nájemcům by již patrně vadila - potom jetřeba budoucí výnos upravit S patřičným komentářem. Ostatní Závady např. ekologického charakteru Sepromítnou až do nákladů na Sanaci pozemku.

3. Kalkulovaný čistý zisk

Výnos z pronájmu nemovitosti Snížený o roční náklady na provoz (= obhospodařovací náklady).
Výjimkou může být podnikatelská činnosti bezprostředně Souvisejicí S nemovitostí a vtakovém případěbudouci tok příjmů použijeme z této činnosti (např. hotely, Sanatoria apod).

4. Výnos připadající na pozemek
Odhad výnosu připadajícího na pozemek Se provede z tržní hodnoty pozemku (zj ištěnou zpravidla porovnávacímetodou) při předpokladu stejné míry výnosnosti jako pro celou nemovitost, tj . vynásobením tržní hodnotypozemku zvolenou výnosovou mírou.
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5. Stanovení čistého výnosu budovy
çistý Výnos připadající na budovu je rozdílem čistého výnosu z nemovitosti jako celku a výnosu Z pozemku.Cistý Výnos z budovy je potom základem pro její výnosové ocenění.

Výpočet výnosové hodnoty zásobitelem:

1. Výnosová hodnota Dři Stabilním výnosu Z nemovitosti:

qľł HP__“ (_ T) + “q q _ q V
čistý výnos nemovitosti
míra výnosnosti
(l + r)
Zůstatková doba užití nemovitosti (š zůstatková ekonomická životnost)hodnota pozemku

- r*HP část čistého výnosu nemovitosti připadající na budovu

VHN=ČV-

kde:

g
‹š

B
›-

Q
ˇ'
Š

Q
‹

2. Výnosová hodnota při rostoucím Výnosu z nemovitosti
V případech, kdy nebude možné uvažovat se Stabilním výnosem a budoucí Vývoj výnosů bude uvažovánvúrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g), bude výpočet proveden tzv. upravenýmZasobitelem ve tvaru:

1_Ĺl+g)”
VEN: 1+7" *ČV+ lĹJTPn

r-g Ú+Ű
_ kde: „r“ je míra výnosnosti (nebo-li požadovaná míra výnosu pro vložený vlastní kapitál „nvk“ = náklady navlastni kapitál = diskontní míra).

Předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné aplikovat pouze v případě, že je Zjistitelné přímo Z nájemníchSmluv, nebo když je Zřejmě, že Současná úroveň nájemného V lokalitě či regionu poroste např. s ohledem nadokončení 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 uvažovánv úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g) při současném uvažování inflace, bude výpočetproveden tzv. upraveným Zasobitelem ve tvaru:

1+g
[1+zfl)(ı+fj HP

_I..

(Il-I“ WIN-_jí (14730"
+

VHNzČv.

Značení je Shodné s předchozím případem. A také platí, že předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možnéaplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo Z nájemních smluv, nebo když je zřejmé, že Současná úroveňnájemného v lokalitě či regionu poroste např. s ohledem na dokončení všeobecně významné investice.
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Výnosová míra nemovitosti (VMN):

Neméně důležitou Složkou výpočtu je Stanovení výnosove' mírv nemovitosti (VMN resp. r).
Výnosová metoda je založena na porovnani predpokládaných výnosů Z nemovitosti s nejlepším alternativnímdosažitelným Výnosem Ze Stejného kapitálu.
Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděna na základě Obvyklé výnosnosti určitéhotypu nemovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročena tržní hodnota nemovitosti (pro daný druhnemovitosti V dane lokalite). .ledna Se tedy o výnos určitého typu nemovitosti, který je vztažen k realizovanýmtržním cenam. Vztah mezi tržní urokovou mírou, případně dalšími výnosovými mírami kapitálového trhu akapitalizacní mírou pro nemovitosti Sice určitě existuje, je ale ovlivněn působením řady dalších faktorů, protoje vhodné jako Cílové resenı odhadovat kapitalizační míru přímo z trhu nemovitostí, tzn. Z realizovanýchkupních cen pro určité druhy nemovitostí jako tzv. výnosovou míru nemovitosti (VMN). Pokud budeprovedena analýza trhu a jeho vývojových tendencí, pak Zjištëná kapitalizační míra „r“ bude totožná S VMN.l. Výnosovou míru nemovitosti (VlVLN totožnou S „r“) lze zjistit Z relevantního lokálního trhu, tzn. pro danýdruh srovnatelných nemovitostí zpětným Výpočtem hodnoty „r“ Z kupních cen (KC) při známé úrovni ČV aodhadu zůstatkové doby užití srovnatelných nemovitostí dosazéním těchto hodnot do rovnice 1*). VMN bypak představovala Střední hodnotu kapitalizační míry „r“ pro investici do daného druhu nemovitosti v danélokalitě při její určité Zůstatkove' době životnosti.

nemovitosti, takže je nutné zpracovat regresní analýzy pro každý typ, resp. Způsob užívání nemovitosti, z čehožplyne nutnost Zvolit základní kategorie pro třídění typů nemovitostí podle způsobu užívání:Byty, bytové (nájemní) domy, rodinné domy, administrativní budovy, Skladové objekty a provozníhaly, hotely a penziony, čerpací stanice pohonných hmot.
Pro různé druhy užívání nemovitostí je proto třeba zjišťovat informace:I kupní ceně,

I dosažitelném čistém Výnosu,
I doplňující informace o regionu,

atraktivitě lokality.
Konkrétně:
I Kupní cena skutečně realizovaná (nikoliv z inzerce),0 Čistý výnos (ČV) konstantní dosažitelný po dobu zůstatkové životnosti,0 Vliv atraktivity místa v regionu na realizované kupnı ceny (LOKreg). Hodnoceno jako odstup atraktivityhodnocené obce 0d metropole v regionu, přičemž metropole je hodnocena Stupněm LOKreg = 1,0a Odstup až do Stupně LOKreg = 5,0. vı Vliv atraktivity lokality v obci (LOKm). Hodnoceno jako LOKm = 1,0 pro atraktivní místa Vzhledemk charakteru užívání stavby a zejména dosažitelnosti výnosů do LOKm = 5,0 pro téměř nevhodnou(špatnou) lokalitu v obci vzhledem k charakteru užívání stavby.

rı je míra ekonomické výnosnosti, t.j. tzv. bezriziková úroková míra.Podle informací z ČNB a MF ČR se v Současné době používá pro Stanovení úrokových měr prodlouhodobé Státní dluhopisy pouze tzv. americký aukční systém S algoritmem pro zpracování
objednávek Zejména institucionálních investorů. Lze proto předpokládat, že úrokové míry státníchdluhopisů a potažmo reálné výnosnosti státních dluhopisů do doby Splatnosti rı jíž implicitně obsahuı'í
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investory dlouhodobě prognózovanou míru inflace (tedy V podstatě složku označovanou dříve jako rz).

Pro nemovitosti S dobou Zůstatkové životnosti delší, než dosahují splatnosti na trhu dostupnýchdluhopisů, by mělo být postupováno metodou výpočtu geometrického průměru: výnosnosti státníhodluhopisu na trhu dostupného S nejdelší dobou splatnosti S odhadem výnosnosti pro dobu Zbývající doOdhadované doby Zůstatkcvé ekonomické životnosti hodnocené nemovitosti.rz je riziková míra.

Při výpočtové aplikaci tzv. Zásobitele představuje hodnota r náklady na vlastní kapitál resp. výnosovou mírupro vlastní kapitál Vložený do nemovitosti a Výnosová metoda je Založena na porovnání předpokládanýchvýnosů z nemovitosti s nejlepším alternativně dosažitelným výnosem Ze stejného kapitálu.Složka n představuje Srovnání S bezrizikovou investicí do Státních dluhopisů při likviditě trhu státníchdluhopisů.

METODA POROVNÁVACÍ
Tato metoda pro Ocenění nemovitosti (stavby a pozemky) je Založena na porovnání předmětné nemovitosti sObdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a Ze Získané informaceje možnovyhodnotit jak hodnotu Samotné stavby či souboru Staveb, tak i hodnotu pozemku.
Pokud je metoda porovnávací pouzita, musi být uvedeny v časovém horizontu ne delším než šesti měsícůminimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnání musí být provedeno jak Z pohledu Stavebnísubstance (Obestavěný prostor, Zastavěná plocha, Velikost pozemku atd), tak i Z pohledu ekonomického efektunemovitosti.

a) Obestavěný prostor
b) Zastavěná plocha
c) Užitná plocha
d) Počet podlaží
e) Poloha V lokalitě
f) Konstrukční Systémy
g) Vybavenost
h) Fyzické Opotřebení
i) Funkční a ekonomická Zastaralost
j) Ekologické Zatížení
k) Věcné břemeno apod.
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APLIKACE METOD

Každá z výše popsaných metod má Své klady a Zápory. Nejprůkaznější Z metod je metoda porovnání tržníchcen, jestliže pro použití te'to metody máme dostatečnou četnost aktuálních porovnatelných hodnot (cen zrealizovaných prodejů).

Z Výpočtových metod Se v Současné době často používají hodnoty vypočtene' metodou výnosovou a metodouStanovení věcné hodnoty.

Stále větší význam má metoda porovnávací, která nejvěrněji zobrazuje situaci na trhu a proto by neměla chybětv žádné analýze, která má Stanovit tržní hodnotu nemovitosti.

6. PŘÍLOHY `
SEZNAM PŘÍLOH

- Výpis Z katastru nemovitostí
- Snímek Z katastrální mapy (Ortofoto)- Informace o změně územního plánu- Limity využití území
- Reprezentanti použítí při výpočtech- Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (vodovodní přípojka)- Fotodokurnentace
- Polohopis
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ZNALECKÁ DOLOŽKA
Posudek je podán společností I R A, Spol. S r.O., Se Sídlem Praha 9, Satalice, Hálova 62/29, PSČ 190 15, IČ497 02 033, která je-Zapsána dle ustanovení §2l, odst. 3, Zákona č. 36/1967 Sb. a §6, Odst. l, prováděcíVyhlášky č. 37/ 1967 Sb., Ve Znění pozdějších předpisů, na Základě jmenování ministra Spravedlnosti čj.53/2005-ODS-ZN a čj. 187/2012-OSD-SZN/6 vprvní oddílu Seznamu ústavů kvalifikovaných proznaleckou činnost v Oboru :

- ekonomika z
s rozsahem Znaleckého Oprávnění pro ceny a Odhady nemovitostí, movitého majetku, Oceňování hospodářskéčinnosti podniků,

- živnostenské Oprávnění:
oceňování majetku pro věci movite', věcí nemovité

Znalecký posudek je v deníku Znaleckého ústavu Zapsán pod pořadovým číslem ZÚ-l782/2017.

Zpracovatel posudku
- Statutární Zástupce z

Ing. Vladimír Keiler, Bc. Vladimír Koller
tel. 603 415 510
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