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ZNALECKÝ POSUDEK 

(dále jen „posudek“) 

 Zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 64/08/2012 

 

 

Objednatel posudku:  Statutární město Přerov 

                                   Magistrát města Přerova 

                                  Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Bratrská 34, Přerov 

                                                    

 

 
Zpracovatel posudku:  Vysoká škola ekonomická v Praze 

                                     Národohospodářská fakulta  

 Znalecký ústav  

                                     nám. W. Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 

                                    IČ: 613 84 399 

 

Znalecký ústav v oboru ekonomika a sluţby: 

 posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické 
efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů 

 

Předmět posudku: Ekonomické vyhodnocení umístění Městské knihovny 

v Přerově na základě objednávky č. 6031/ROZ/2012 ze dne 3. 

srpna 2012 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. srpna  2012 

 

 

Posudek je vyhotoven na 40 číslovaných stranách textu včetně titulní strany a příloh. 

Posudek je vypracován v šesti vyhotoveních, přičemţ čtyři obdrţí objednatel a dvě si 

ponechá zhotovitel. Současně je objednateli předáván posudek v jednom provedení 

v digitální podobě 
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Prohlášení 

Jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a jako předseda řídící komise 

Znaleckého ústavu prohlašuji za zpracovatele znaleckého posudku Vysokou školu 

ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu, nám. W. Churchilla 4/1938, 130 

67 Praha 3, IČO: 613 84 399 ţe: 

 

 Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, (dále také „NF 

VŠE“) je nezávislý na objednateli znaleckého posudku, na společnostech, jeţ 

jsou případně předmětem posuzování ve znaleckém posudku, stejně jako na 

znalcích a znaleckých ústavech, jejichţ znalecké posudky jsou předmětem 

posouzení. Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, 

Znalecký ústav není ve vztahu personální či finanční závislosti, stejně tak se 

nepodílí na řízení či kontrole uvedených organizací. 

 Analýzy, názory a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících 

podmínek, uvedených v textu posudku a jsou nezaujatými, profesionálními 

analýzami, názory a závěry Národohospodářské fakulty Vysoké školy 

ekonomické v Praze, Znaleckého ústavu. 

 Ve znaleckém posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, 

které byly Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, 

Znaleckému ústavu známy, a které měly vliv na zpracování znaleckého 

posudku. 

 Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Znalecký ústav 

nemá v současné době ani v budoucnosti nebude mít ţádné zájmy na majetku, 

který je předmětem posudku a neexistuje osobní zájem nebo zaujatost 

vzhledem k majetku, který je předmětem posudku. Rovněţ tak odměna za 

zpracování znaleckého posudku nezávisí na zjištěných závěrech. 

 

Poučení dle ust. § 106 a §110a trestního řádu: 

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Znalecký ústav a 

zpracovatelé tohoto znaleckého posudku prohlašují, ţe před vypracováním tohoto 

znaleckého posudku byli poučeni o povinnosti bez odkladu oznámit skutečnosti, pro 

které byli jako znalci vyloučeni, nebo které by jim jinak bránily být ve věci činní jako 

znalci, resp. jako znalecký ústav, a dále o významu znaleckého posudku z hlediska 

obecného zájmu, jakoţ i o trestních následcích křivé výpovědi a vědomě 

nepravdivého znaleckého posudku. 

Znalecký ústav a zpracovatelé znaleckého posudku prohlašují, ţe ţádné okolnosti, 

pro které by jako znalci, resp. jako znalecký ústav byli v této věci vyloučeni, jim 

nejsou známy, stejně jako jim nejsou známy ani ţádné jiné skutečnosti, které by jim 

bránily být ve věci činní jako znalci, resp. jako znalecký ústav. Současně znalecký 

ústav a zpracovatelé znaleckého posudku prohlašují, ţe si jsou vědomi významu 

znaleckého posudku z hlediska obecného zájmu, jakoţ i trestních následků křivé 

výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého posudku.  

                                   

                                                 ……………………………..……………… 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

Děkan 

Národohospodářská fakulta 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Nám. W. Churchilla 4 

                                                                                 130 67 Praha 3 
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1. Identifikace předmětu posudku  
 

1.1. Vymezení předmětu znaleckého posudku 

Předmětem posudku je ekonomické vyhodnocení umístění Městské knihovny 

v Přerově, kdy je umístění knihovny uvaţováno ve třech variantách.  

V první variantě se jedná o umístění Městské knihovny do vlastní nemovitosti na 

ulici Čechova 43/387 v Přerově.  

Ve druhé variantě se jedná taktéţ o vlastní nemovitost, a to na ulici Trávník 

1117/30 v Přerově. 

Obě tyto varianty sebou nesou náklady na rekonstrukci nemovitostí. 

Třetí variantou je umístění Městské knihovny do pronajatých prostor v nemovitosti 

na ulici Palackého 27, Přerov. 

Úkolem Znaleckého ústavu je vyhodnotit, která z uvedených variant je pro Město 

Přerov z ekonomického hlediska výhodnější.      

       

1.2. Vymezení účelu znaleckého posudku 

    Tento znalecký posudek je zpracován pro účely rozhodovacího procesu 

Statutárního města Přerov ve věci umístění Městské knihovny Přerov. 

 

1.3. Obecné předpoklady a omezující podmínky 

    Znalecký posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a 

omezujícími podmínkami: 

- základní informace ke zpracování posudku byly čerpány z podkladů dodaných 

objednatelem 

- doplňující informace byly získány z veřejně dostupných datových zdrojů. 

Vzhledem k tomu, ţe znalci není známo, ţe by o pravdivosti datových 

podkladů byly vysloveny pochybnosti a dále proto, ţe obecně dostupné 

informace byly čerpány především ze zdrojů organizací zřizovaných státem 

(krajský soud – obchodní rejstřík, MF ČR, ČNB, ČSÚ ČR, apod.) nepovaţoval 

znalec za nutné dále prověřovat jejich důvěryhodnost   

- znalec předpokládá, ţe zákony a předpisy v České republice, které mají 

platnost k datu realizace předmětu posudku, jsou v plném souladu, tzn., ţe 

ustanovení jednoho zákonného předpisu nevylučuje ustanovení dalšího a 

naopak 

- znalecký posudek respektuje podmínky daného případu a byl zpracován pouze 

pro účely vymezené v odstavci 1.2. tohoto posudku pro potřeby objednatele  

- pokud jsou ve znaleckém posudku uvedeny i citace ze zákonů či z jiných 

zdrojů, jsou vţdy uvedeny s označením zdroje a napsány kurzívou 

 

1.4. Podklady pouţité pro zpracování 

- Zadání objednatele na vypracování znaleckého posudku (objednávka č. 

6031/ROZ/2012 ze dne 3. srpna 2012) 

- Finanční ukazatele k 31.12. 2011 čerpané ze Závěrečného účtu a výroční 

zprávy Statutárního města Přerov za rok 2011 

- Vyhledávací studie pro umístění Městské knihovny v Přerově zpracované 

společností CAD PROJEKT plus s.r.o., datum vypracování 01/2006, Arch. číslo 

0647    

- Studie umístění Městské knihovny do budovy Čechova 43, zpracovaná 

Ing. arch. Janem Horkým a Ing. arch. Kateřinou Netopilovou, datum 

vypracování 09/2010 
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- Odborně technická pomoc pro stanovení orientačních nákladů rekonstrukce 

budovy Trávník 1117/30 pro Městskou knihovnu, zpracovaná společností 

PRINTES ATELIER s.r.o., datum vypracování 02/2012 

- Nabídka vhodných prostor pro městské kulturní centrum a knihovnu v Přerově 

v budově na ulici Palackého 27 od společnosti CREAM Real Estate, s.r.o., 

doručená na Magistrát Města Přerova dne 27.04. 2012 

- Parametry pronájmu budovy na ulici Palackého 27 pro Městskou knihovnu, 

předloţená Znaleckému ústavu společností ASPANA HOLDING, a.s.  (vlastník 

budovy) s datem 26.07. 2012 

- Základní informace o předmětu znaleckého posudku byly zjištěny hovorem 

s Mgr. Josefem Kulíškem, 1. náměstkem primátora  

- Další základní ekonomické informace byly získány hovorem s Ing. Evou 

Řezáčovou, vedoucí oddělení rozpočtu Magistrátu Města Přerova 

- Obhlídka budov a doplňující informace byly získány z oddělení koncepce a 

rozvoje Magistrátu města Přerova při účasti Ing. Miroslavy Machurové a 

Markéty Bartoníkové. 

- Doplňující informace byly získány rozhovory s pracovníky společnosti CREAM a 

společnosti ASPANA  

- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník   

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

- Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha: 

Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-189-4 

- Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: INVESTICE, Praha: Victoria Publishing, 1994,  

ISBN 80-85605-47-3 

- Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Praha: Academia, 1971 

- popř. další podklady, jejichţ identifikace je vţdy uvedena ve znaleckém 

posudku 

 

1.5. Pouţité zkratky   

SMP                  Statutární Město Přerov 

MK                   Městská knihovna Přerov 

ČNB                  Česká národní banka 

ČSÚ                  Český statistický úřad 

Projekt              Záměr Statutárního města Přerov přemístit Městkou knihovnu 

Přerov      

Znalecký ústav  Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 

Znalecký ústav 

              

1.6. Popis předmětu posudku 

Znalecký ústav byl vyzván Magistrátem Města Přerova k předloţení nabídky 

(průzkum trhu) na zpracování ekonomického vyhodnocení umístění Městské knihovny 

v Přerově. Výzva byla datována dnem 27.07. 2012 a vedena pod č.j. 

MPr/096052/2012. Na základě toho byla Znaleckým ústavem předloţena nabídka a 

v souladu s ní byla vystavena objednávka č. 6031/ROZ/2012 (uvedena v Příloze č. 1).  

Městská knihovna Přerov (MK) je v současné době situována do několika budov. 

Hlavní budova je na Ţerotínově nám. 36, oddělení pro děti a mládeţ je situováno na 

ulici Palackého 1 a pobočky na adresách Předmostí, Hranická 93/14, Trávník 30 a 

Velká Dláţka 441. Hlavní budova je pro současné podmínky prostorově nevyhovující a 

nachází se ve špatném technickém stavu. Představitelé Statutárního Města Přerov 

                                           

1 Čerpáno z www.knihovnaprerov.cz  

http://www.knihovnaprerov.cz/
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(SMP) jsou tedy postaveni před rozhodnutí kam MK přemístit, přičemţ v úvahu se 

nabízejí, resp. Znaleckému ústavu byly přeloţeny tři varianty (projekt). 

Pro přehlednost Znalecký ústav očísloval jednotlivé varianty, přičemţ zvolené číslo 

má jen identifikační význam, v ţádném případě nevyjadřuje pořadí jednotlivých 

variant dle výhodnosti. 

 Varianta I. je umístění MK do vlastní budovy na ulici Čechova 43/387 v Přerově. 

Jedná se o administrativní budovu, která nebyla od povodní v roce 1997 uţívána. 

Popis budovy a návrh jejího řešení pro MK je uveden ve Studii umístění Městské 

knihovny do budovy Čechova 43, zpracovaná Ing. arch. Janem Horkým  

a Ing. arch. Kateřinou Netopilovou. 

 

 

Varianta II. je dislokace MK do vlastní budovy na ulici Trávník 1117/30 v Přerově. 

Opět se jedná o administrativní objekt, bývalou pobočku společnosti Chemoprojekt. 

Objekt je částečně vyuţíván jako pobočka MK a dále pronajímán firmám poskytujícím 

sluţby. Podrobnější popis objektu je uveden v Odborně technické pomoci pro 

stanovení orientačních nákladů rekonstrukce budovy Trávník 1117/30 pro Městskou 

knihovnu, zpracované společností PRINTES ATELIER s.r.o.  
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Varianta III představuje vyuţití budovy jiného vlastníka na ulici Palackého 27 

formou nájmu. Jedná se obchodně-administrativní stavbu, v současné době částečně 

pronajímanou společnostem pro poskytování sluţeb. Popis budovy a navrhované 

řešení je uvedeno v Nabídce vhodných prostor pro městské kulturní centrum a 

knihovnu v Přerově v budově na ulici Palackého 27 od společnosti CREAM Real Estate, 

s.r.o., zpracované společností CMC Architects. 

 

 

1.7. Odbornost znaleckého ústavu a zpracovatele posudku 

Odbornost znaleckého ústavu  

Znaleckým ústavem je Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 

fakulta, která se stala Rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra 

spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 ústavem 

kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech: 

 
EKONOMIKA s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 

 posuzování dodrţování fiskálních pravidel 

 posuzování procesů v oblasti peněţnictví a bankovnictví 

 posuzování úvěrových případů 

 posuzování vztahů v oblasti pojišťovnictví 

 posuzování dodrţování pravidel při řízení a správě podniků 

 posuzování dodrţování pravidel kolektivního investování 

 posuzování veřejných výběrových řízení 

 posuzování privatizačních postupů 

 posuzování nakládání s veřejnými prostředky 

 posuzování činnosti investičních společností a podílových fondů 

 oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních 

prostředků, spotřebního zboţí 

 oceňování věcí nemovitých 

 oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo 

nájmu podniku nebo jeho části 

 oceňování cenných papírů 

 posuzování obchodu s cennými papíry 

 posuzování efektivnosti správy majetku 

 posuzování managementu podnikatelské sféry a veřejných sluţeb 

 přezkoumávání oprávněnosti finančního podnikání 

 právní aspekty podnikatelské činnosti 



 

Znalecký posudek č. 64/08/2012 Strana 9 z 40 

 posuzování mezinárodních politických vztahů a dodrţování mezinárodních smluv 

 posuzování mezinárodních ekonomických vztahů a dodrţování mezinárodních 

smluv 

 posuzování dodrţování pravidel hospodářské soutěţe a antimonopolního chování 

 posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické 

efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů 

 oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a 

obchodních poznatků 

 oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních 

podílů 

 oceňování pohledávek 

 oceňování obchodního jmění při přeměnách společnosti 

 přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání 

zpráv 

 přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a 

majoritními akcionáři 

 přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku 

 stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů 

při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení 

 zjišťování hodnot vypořádacích podílů. 

 
SLUŢBY s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 

 posuzování poskytování obchodních sluţeb 

 posuzování dodrţování pravidel ochrany spotřebitele 

 posuzování ochrany ţivotního prostředí 

 posuzování oprávněnosti poskytování sociálních sluţeb a posuzování jejich 

úrovně 

 

Odbornost zpracovatele posudku 

Zpracovatelem je Ing. Radek Heger, Ph.D. s následujícím dosaţeným vzděláním: 

Inţenýrské studium - Vysoké učení technické Brno, ekonomika a řízení výroby, 

absolutorium v r. 1989   

Doktorské studium -  Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a 

ekonomiky, absolutorium v r. 2010 

Další -  Licence k výkonu činnosti makléře s cennými papíry, 1994 

 

Zpracovatel působí jako odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky 

Národohospodářské fakulty VŠE.  

 

Postup zpracování posudku 

Činnost znaleckého ústavu řídí tříčlenná komise (v souladu s čl. 16 Statutu 

Národohospodářské fakulty VŠE v Praze) ve sloţení: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

předseda, doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. (místopředseda), Ing. Zdena Vostrovská, 

CSc. (člen).  

Komise vybírá z interních pracovníků, popř. externích spolupracovníků jednoho či 

více zpracovatelů (podle rozsahu znaleckého posudku). Zpracovatel vypracuje 

znalecký posudek, který je projednáván a oponován ve znaleckém ústavu.  

Projednané výstupy znaleckého ústavu předkládá pověřený člen komise 

znaleckého ústavu k podpisu děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. 
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2. Nález 
 

2.1. Metoda pouţitá pro zpracování předmětu znaleckého posudku 

Předmětem znaleckého posudku je posoudit, zda je ekonomicky výhodnější 

investovat do rekonstrukce vlastní (městské) nemovitosti nebo hradit nájemné 

z pronajatých prostor. Jedná se tedy o vyhodnocení finančních toků (cash flow) 

jednotlivých variant. Pro tento účel je vhodné pouţít metodu čisté současné hodnoty 

NPV (net present value), coţ je nejčastěji pouţívaná metoda pro vyhodnocení investic, 

která bere v úvahu časovou hodnotu peněz a závisí pouze na předvídaných 

hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu bez ohledu na hodnotu 

majetku.  

V této souvislosti lze diskutovat o tom, zda je správné pouţití této metody, která 

pomíjí skutečnost, ţe po ukončení doby projektu zůstane v případě vlastní 

nemovitosti SMP zrekonstruovaná, byť částečně opotřebená nemovitost, zatímco 

v případě nájmu budou pouze vynakládány finanční prostředky. Tyto úvahy lze do 

konečného rozhodnutí odpovědných osob promítnou, nicméně je nutné si přitom 

uvědomit následující skutečnosti: 

- bylo by značně problematické vyuţit takto účelově zrekonstruovanou budovu 

v případě, ţe by došlo ke sníţení nároků na rozsah prostor knihovny např. 

z důvodů elektronizace knih 

- bylo by samozřejmě moţné takovou budovu v budoucnu prodat (pokud by jiţ 

nebyla pro MK potřeba), nicméně nelze odhadnout jaká by mohla být v té době 

její cena, přičemţ je pravděpodobné, ţe část nákladů vynaloţených na 

rekonstrukci budovy specificky pro knihovnu by nemělo na výši kupní ceny vliv  

- stejně tak by mohlo SMP tyto nevyuţívané či minimálně vyuţívané budovy prodat 

jiţ nyní (Znalecký ústav si uvědomuje sankční ujednání u budovy na ul. Čechova a 

s případnou sankcí v dalších výpočtech uvaţoval) 

Znalecký ústav nezná současnou hodnotu budov ani nedokáţe odhadnout hodnotu 

budov v budoucnosti, stejně jako nedokáţe přiřadit jednotlivým argumentům 

příslušnou váhu (jde spíše o politické a strategické rozhodnutí) a v tomto případě je 

výše uvedená metoda NPV nejvhodnější.    

      

Vzorec pro výpočet NPV je následující.  

 , kde 

- CFt  jsou peněţní toky v jednotlivých letech 

- n je doba ţivotnosti projektu 

- r vyjadřuje diskontní úrokovou míru 

 

2.2. Zjištění hodnot pro výpočet NPV 

Z uvedeného vzorce je zřejmé, ţe je nutné zjistit, popř. odhadnout následující 

hodnoty – dobu ţivotnosti hodnoceného projektu (Znalecký ústav zde pro lepší 

přehlednost a srozumitelnost nazývá záměr přestěhování MK projektem), peněţní 

toky v jednotlivých letech a diskontní míru. 

2.2.1. Doba ţivotnosti hodnoceného projektu 

Při stanovení doby ţivotnosti vycházel Znalecký ústav z parametrů pronájmu 

budovy na ulici Palackého 27 pro Městskou knihovnu, předloţených Znaleckému 

ústavu společností ASPANA HOLDING, a.s.  (uvedeno Příloze č. 2). Zde je 
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navrhována doba nájmu  

10-15 let s moţností opce o 2x5 let. Jelikoţ by se jednalo o závazek nájmu 10-15 let 

(opce jiţ dává nájemci volbu), zvolil Znalecký ústav dobu ţivotnosti v rozmezí 10 

a15 let a provedl vyhodnocení variantně jak pro 10, tak i pro 15 let.      

 

2.2.2. Peněţní toky v jednotlivých letech 

Z definovaného předmětu znaleckého posudku plyne, ţe ve všech případech půjde 

o záporné finanční toky. V případě rekonstrukce vlastních budov se jedná především 

o platby spojené se splácením úvěru včetně příslušenství (Znalecký ústav bylo 

zadáno uvaţovat s financování v plné výši prostřednictvím bankovního úvěru), 

v případě pronajatých prostor o splátky nájmu. S kladnými finančními toky v tomto 

případě nelze uvaţovat, jelikoţ provoz MK je ztrátový a je dotován ze strany SMP. 

Pro odhad peněţních toků u vlastních nemovitostí je nutné zjistit investiční 

náklady na jejich rekonstrukci a odhadnou parametry úvěrů, které by byly pouţity na 

financování rekonstrukce.  

 

Odhad úrokové sazby 

Městské rozpočty obecně patří k významných klientům bank a mají velmi dobrý 

přístup k úvěrům. Tato skutečnost se odráţí i v úvěrových podmínkách, především 

v poskytnuté úrokové sazbě. Ta bývá konstruována ze dvou sloţek, pohyblivé a 

pevné.  

Pohyblivá sloţka bývá vyjadřována referenční bankovní sazbou, nejčastěji sazbou 

PRIBOR2. SMP byl u stávajících úvěrů poskytován jednoměsíční a jednodenní PRIBOR, 

referenční sazba  z posledního přijatého úvěru SMP (2012) byla jednodenní. 

Pevná sloţka vyjadřuje v podstatě marţi příslušné banky a její výše závisí 

především na bonitě klienta a na rizikovosti financovaného projektu. Dle informací od 

pracovníků ekonomického odboru SMP se u dříve poskytnutých úvěrů pohybovala 

tato sazba od 0 do 0,19% p.a.. U naposledy přijatého úvěru (2012) činila 0,95% 

p.a., coţ souvisí patrně s přehodnocením rizika vládních a municipálních závazků 

s ohledem na stávající ekonomický vývoj a vysokou úroveň zadluţení veřejných 

rozpočtů. 

Rozpočet SMP je z pohledu zadluţení v dobré kondici, kdyţ ukazatel celkové 

dluhové sluţby3 k 31.12. 2011 činil 4,67%, coţ je pod republikovým průměrem a za 

kritickou výši je povaţována hranice 30%4 (přehled ukazatelů zadluţenosti je uveden 

v Příloze č. 3). 

Referenční sazba 1D PRIBOR je v současné době na hladině 0,55%, sazba 1M 

PRIBOR činí 0,71%. Pevná sloţka úroku činila u posledně přijatého úvěr v roce 2012 

0,95% p.a.. Úvěr byl poskytnut na dobu dvou let na akci jejíţ financování je 

kombinováno s poskytnutím dotace (přehled o úvěrech SMP je uveden v Příloze č. 4). 

Lze předpokládat, ţe v případě úvěru na předmět tohoto znaleckého posudku by 

s ohledem na jeho délku a tím obtíţněji predikovatelnou rizikovost byla o něco vyšší. 

                                           

2 Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním 
trhu. Sazby PRIBOR se stanovují pro následující splatnosti: 1 den (overnight), 1 a 2 týdny, 1, 2, 3, 6, 9 a 
12 měsíců a vypočítávají se z kotací referenčních bank na trhu mezibankovních depozit 
3 Poměr úroků a uhrazených splátek vůči celkovým příjmům 
4
dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehoţ základě zpracovalo MF ČR metodický 

postup čj. 124/54 563/2004, v němţ je mimo jiné uvedeno, ţe těm obcím a krajům, které překročí 
stanovenou výši ukazatele dluhové sluţby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí 
dopisem ministra financí s tím, ţe by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové 
sluţby nepřekročily. Přitom poţádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele 
dluhové sluţby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata.  
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Ekonomický odbor SMP zpracoval dne 07.06. 2012 tabulku obsahující moţnosti 

financování MK, kde počítal s úrokovou sazbou z úvěru ve výši 2% p.a. (tabulka 

uvedena v Příloze č. 5). Znalecký ústav se dokáţe, i s ohledem na zkušenosti 

pracovníků odboru s úvěrovým financováním SMP, s touto sazbou ztotoţnit a ve 

svých výpočtech uvaţoval s úrokovou sazbou z poskytnutých úvěrů ve výši 2% 

p.a. 

Poslední záleţitostí, se kterou se musel Znalecký ústav v rámci úrokové sazby 

vypořádat byla otázka vývoje referenční sazby PRIBOR po dobu splácení úvěru. 

Obecně je predikce vývoje těchto finančních ukazatelů na dlouhou dobu obtíţná, ne-li 

nemoţná. Např. Česká národní banka predikuje vývoj sazby 3M PRIBOR do roku 

2014, kdy předpokládá jeho pokles z hodnoty 1% p.a. v roce 2012 na hodnotu 0,4% 

p.a. v roce 20145. Za účelem odhadů jsou sestavovány predikční modely, které díky 

tomu, ţe jsou postaveny na principu Gaussova rozdělení, nedokáţí postihnout 

budoucí náhodné a nepředvídatelné jevy 6 . Tyto skutečnosti se výrazně projevily 

v krizi, která začala v roce 2008. 

Z toho důvodu zde Znalecký ústav přistoupil ke zjednodušení spočívající v tom, ţe 

povaţoval úrokovou sazbu po celou dobu splácení úvěru za konstantní. Toto 

zjednodušení lze zdůvodnit tak, ţe při srovnávání variant, kdy se jedná o budovy 

v majetku města budou tyto podmínky pro obě varianty stejné, čili nedojde ke 

zvýhodnění ţádné z nich. V případě varianty nájmu nebytových prostor pro MK je 

nutné počítat s meziroční valorizací nájemného v závislosti na inflaci (je vysvětleno 

dále) a Znalecký ústav přijal i zde předpoklad konstantní inflace v čase, čímţ je 

opět zajištěna objektivita při posuzování variant umístění MK. 

 

Vyčíslení investičních nákladů                   

Odhad investičních nákladů čerpal Znalecký ústav u varianty I a II z podkladů, 

které mu byly předloţeny objednatelem znaleckého posudku. U varianty III vyčíslení 

investičních nákladů Znalecký ústav neprováděl, protoţe ty by šly na vrub 

pronajímateli a na zvolenou metodu posouzení nemají ţádný vliv. Vyčíslené investiční 

náklady Znalecký ústav nijak neposuzoval a přijal je v objemu odhadnutém 

odbornými projekčními firmami. Znalecký ústav pouze provedl určité změny a 

doplnění ve struktuře rozpočtu nákladů tak, aby zajistil maximální objektivitu pro 

posouzení jednotlivých variant. 

     

Varianta I 

Jedná se o budovu na ulici Čechova 43/387. Odborný odhad nákladů na 

rekonstrukci (rozpočet) je uveden na straně 12 Studie umístění Městské knihovny do 

budovy Čechova 43, zpracovaná Ing. arch. Janem Horkým a Ing. arch. Kateřinou 

Netopilovou,  v oddílu IV. nazvaném „Nákladová část“. Studie tvoří Přílohu č. 6 

tohoto znaleckého posudku.  

V rozpočtu jsou uvedeny celkové náklady ve výši 154.061 tis. Kč bez DPH, s DPH 

potom činí celkové náklady 184.873 tis. Kč. Součástí rozpočtu je poloţka „vnitřní 

vybavení budovy“, coţ představuje mobiliář, posuvné regály, kniţní police, PC stanice, 

automat na vracení knih apod. Tuto poloţku Znalecký ústav z rozpočtu vyjmul, 

protoţe se jedná o vybavení, které by muselo být pořízeno i v případě nájmu 

nebytových prostor pro MK. Dle ústního sdělení Mgr. Romana Švece ze společnosti 

CREAM, je nabízený nájem prost tohoto vybavení a zahrnuje pouze nájem 

nebytových prostor. Jinými slovy řečeno, tyto náklady budou muset být vynaloţeny 

                                           

5 Dostupné na http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#inflace 
6 Viz. Taleb, N.N., ČERNÁ LABUŤ, Paseka,  Litomyšl, 2011 
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ve všech třech variantách a jelikoţ ve variantě III zahrnuty nejsou, pro objektivní 

posouzení je Znalecký ústav vyřadil i z této varianty.  

Dále byly přepočteny náklady na projekční práce dle upravených nákladů na 

stavbu.  

Poslední úpravou, kterou Znalecký ústav v rozpočtu provedl, bylo doplnění o 

poloţku nákladů na technický dozor investora (TDI), kterou odhadl s ohledem na výši 

a rozsah investice i s ohledem na klesající stavební výrobu na 1,5% z odhadnutých 

stavebních nákladů bez DPH. Ohledně další inţenýrské činnosti a autorského dozoru 

předpokládal Znalecký ústav, ţe je zahrnuto v ceně projekčních prací, popř. si část 

těchto činností zajistí SMP samo a tyto dále nijak neoceňoval.  

V rozpočtovaných nákladech na rekonstrukci budov bývá obvykle zahrnuta rezerva 

na nepředvídatelné události, které mohou během rekonstrukce nastat. 

V předmětném rozpočtu zahrnuta není, ale vzhledem k tomu, ţe byl zpracován 

autorizovanou kanceláří, předpokládal Znalecký ústav, ţe byla zahrnuta 

v jednotlivých poloţkách. 

Souhrn investičních nákladů je uveden v následující tabulce:  

tabulka 1: Souhrn investiční nákladů na budovu Čechova 43/387         

Poloţky bez DPH DPH 20% celkem 

Odhadované stavební náklady celkem 136 251 27 250 163 501 

Projekční práce, 6% ze stav. nákl. 8 175 1 635 9 810 

TDI, 1,5% ze stav. nákladů 2 044 409 2 453 

Investiční náklady celkem 146 470 29 294 175 764 

Vzhledem k tomu, ţe rozpočet byl zpracován v cenových úrovních roku 2010, 

prověřil na závěr Znalecký ústav meziroční změny cen stavebních prací, kdy zjistil 

mezi roky 2010 a 2011 pokles indexu stavebních prací o 0,5% (dle klasifikace CZ-

CPA), resp. o 0,2% (dle klasifikace CZ-CC)7 a dále, ţe ceny stavebních prací v červnu 

2012 meziměsíčně stagnovaly a meziročně mírně poklesly8. Tyto rozdíly v cenových 

úrovních jsou tak zanedbatelné, ţe nebylo nutné provést přepočet cen na aktuální 

cenovou hladinu.  

 

Varianta II 

Jedná se budovu na ulici Trávník 1117/30. Odborný odhad nákladů na 

rekonstrukci (rozpočet) je uveden na stranách 9-10 v materiálu Odborně technická 

pomoc pro stanovení orientačních nákladů rekonstrukce budovy Trávník 1117/30 pro 

Městskou knihovnu, zpracované společností PRINTES ATELIER s.r.o., v oddílu 5. 

nazvaném „Odborný odhad investičních nákladů“. Odborně technická pomoc je 

uvedena v Příloze č. 7.  

V rozpočtu jsou uvedeny celkové náklady ve výši 91.392 tis. Kč bez DPH, s DPH 

potom činí celkové náklady 109.670 tis. Kč. I zde jsou součástí „Investice ke zřízení 

nového provozu“, o které Znalecký ústav, v souladu se zdůvodněním 

v předcházejícím textu, investiční náklady poníţil. 

V rozpočtu naopak nejsou uvedeny náklady na projektové práce a TDI a o tyto 

náklady Znalecký ústav rozpočet povýšil.   

                                           

7 Dostupné na http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_vyrobcu_ekon 
8Dostupné na  http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cipc081512.doc 
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Souhrn investičních nákladů je uveden v následující tabulce:  

tabulka 2: Souhrn investiční nákladů na budovu Trávník 1117/30 

Poloţky bez DPH DPH 20% celkem 

Odhadované stavební náklady celkem 81 895 16 379 98 274 

Projekční práce, 6% ze stav. nákl. 4 914 983 5 896 

TDI, 1,5% ze stav. nákladů 1 228 246 1 474 

Investiční náklady celkem 88 037 17 607 105 645 

Vzhledem k tomu, ţe rozpočet byl zpracován v roce 2012, nezabýval se Znalecký 

ústav meziročními změnami cen stavebních prací. 

  

Odhad peněţních toků 

 Jak jiţ Znalecký ústav v předcházejícím textu uvedl, budou peněţní toky u všech 

variant záporné. Tento důvod je v tom, ţe provozování knihovny není zisková 

záleţitost, resp. její příjmy nestačí ani na pokrytí provozních nákladů.  

V případě vlastních nemovitostí jsou tvořeny peněţní toky především splátkou 

úvěru a jeho příslušenství (úroky), kdy je uvaţováno s financováním celého objemu 

rekonstrukce z úvěru a v případě nájemní budovy splátkou nájemného. Peněţní toky 

v případě vlastních nemovitostí je nezbytné doplnit o náklady na průběţné opravy a 

údrţbu. U nájmu nebytových prostor s těmito náklady Znalecký ústav neuvaţoval, 

jelikoţ ty jdou na vrub pronajímatele. Tyto náklady bývají vyjadřovány procentem 

z reprodukční ceny nemovitosti a pohybují se v rozmezí 0,5-1,5% z reprodukční ceny 

ročně, přičemţ u rekonstruovaných nemovitostí se pouţívá spíše horní hranice této 

sazby. Znalecký ústav nezná reprodukční pořizovací cenu předmětných nemovitostí 

v majetku SMP, jelikoţ nezná pořizovací cenu u budovy na ulici Čechova (tato byla 

nabyta o orgánu státní správy), ani nemá k dispozici posudky, které by ocenily 

hodnotu těchto nemovitostí ve stávajícím stavu. Z toho důvodu zvolil jako základnu 

pro výpočet ročních nákladů na údrţbu a opravy celkové investiční náklady na 

rekonstrukci nemovitostí s tím, ţe pro prvních pět let odhaduje tyto náklady ve 

výši 0,75% z nákladů na rekonstrukci (minimálně v tomto období bude trvat 

záruka na stavební práce provedené rekonstrukce) a pro další roky ve výši 1,5% 

z nákladů rekonstrukce. Tyto odhady Znalecký ústav učinil na základě technického 

stavu nemovitostí, rozsahu rekonstrukčních prací, nezahrnutí současné ceny budov 

do výpočtového základu a intenzity vyuţívání budovy. 

V případě nájemní budovy je nezbytné počítat s tím, ţe pronajímatel obvykle 

poţaduje u nájemních smluv na tak dlouhou dobu meziroční nárůst nájemného, který 

mu zajistí minimálně to, ţe jeho budoucí příjmy z nájmu nebudou v čase 

znehodnocovány. Dotazem u Mgr. Romana Švece, pracovníka společnosti CREAM byl 

tento záměr potvrzen i u nabídky společnosti CREAM Real Estate, s.r.o., resp. 

ASPANA HOLDING, a.s.. Časové znehodnocení peněţních prostředků má svůj původ 

v meziročních cenových nárůstech, které jsou nejčastěji vyjadřovány mírou inflace. 

Jednoduše lze říct, ţe při rostoucí inflaci si za stejnou peněţní jednotku koupím 

v letošním roce více statků neţ v roce následujícím. Aby tedy nedocházelo ke 

sniţování reálné hodnoty budoucích příjmů pronajímatele, měl by poţadovat 

meziroční nárůst nájemného o hodnotu odpovídající meziročnímu růstu inflace. 

Z návrhu nájemní smlouvy zaslaném Znalecký ústav Ing. Zlámalem, zaměstnancem 

SMP, plyne roční zvyšování nájmu o meziroční míru inflace vyhlašovanou Českým 

statistickým úřadem (čl. IV., odst. 3 Nájemní smlouvy). Znalecký ústav má návrh 

Nájemní smlouvy k dispozici, nicméně s ohledem na to, ţe se jedná o smluvní 

dokument dvou stran, jako přílohu ji zde neuvádí. Míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 
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předchozích 12 měsíců (roční klouzavý průměr) činí v současné době 2,9%9. Jak 

Znalecký ústav uvedl a zdůvodnil v předcházejícím textu, povaţoval tuto hodnotu za 

konstantní po celou dobu trvání nájmu.     

U variant II a III je nutné do peněţních toků promítnout skutečnost, ţe pokud 

nebude vyuţita budova na ul. Čechova, bude SMP povinno v souladu s podmínkami 

převodu této budovy uhradit sankci ve výši 7.850 tis. Kč. Znalecký ústav tedy 

vycházel z toho, ţe pokud by nebyla zvolena varianta I, bude SMP povinno tuto 

sankci zaplatit a zahrnul ji do peněţních toků u variant II a III.  

Poslední otázkou, kterou musel Znalecký ústav v rámci odhadu peněţních toků 

vyřešit byla daň z přidané hodnoty (DPH), respektive to, zda by si SMP mohlo 

uplatnit jak v případě investice, tak v případě nájmu odpočet DPH. SMP je plátcem 

DPH, nicméně odpočet DPH je moţný u výdajů, které souvisí s příjmy podléhajícími 

DPH. Znalecký ústav uvaţoval, ţe s ohledem na charakter příjmů odpočet DPH 

moţný není, coţ mu potvrdila Ing. Eva Řezáčová z oddělení rozpočtu Magistrátu 

Města Přerova, kdy dle jejich daňové poradkyně odpočet moţný není z důvodu, ţe 

půjčovné je plnění osvobozené bez nároku na odpočet DPH (tato informace je 

uvedena v Příloze č. 8). Z toho důvodu započetl Znalecký ústav do peněţních 

toků i příslušné DPH ve stávající sazbě.  

V následující tabulce uvádí Znalecký ústav souhrnný přehled peněţních toků pro 

jednotlivé varianty pro dobu trvání nájmu a splácení úvěru po dobu 10 let a pro dobu 

trvání nájmu a splácení úvěru po dobu 15 let. Podrobný přehled peněţních toků je 

uveden v Příloze č. 9.    

tabulka 3: Souhrnný přehled peněţních toků v tis. Kč  

    10 let 15 let 

Varianta I - vlastní nemovitost ul. Čechova -211 356 -233 327 

Varianta II - vlastní nemovitost ul. Trávník -134 888 -148 094 

Varianta III - nájem ul. Palackého -101 020 -158 598 

                 

2.2.3. Diskontní úroková míra 

Posledním parametrem, který musel Znalecký ústav odhadnout byla diskontní 

úroková míra. Jednou z moţností je odhad diskontní sazby jako výnosové míry, 

kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněţní toky na současnou hodnotu. 

V praxi se jedná o to, ţe si investor stanoví poţadovanou výnosnost (diskontní sazbu), 

kterou potom diskontuje po dobu trvání projektu (v tomto případě nájmu) budoucí 

finanční toky, čímţ dostane jejich současnou hodnotu. Diskontní úrokovou míru r lze 

definovat jako náklady vlastního kapitálu. Odhad nákladů vlastního kapitálu vyjadřuje 

očekávanou míru výnosu investorů s ohledem na míru rizika spojenou s investicí. 

Jako teoretické východisko pro výpočet nákladů vlastního kapitálu se nejčastěji 

pouţívá model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). 

Princip modelu CAPM je zaloţen na předpokladu, ţe očekávaná míra výnosnosti 

E(r) jakéhokoliv obchodovaného cenného papíru je rovna součtu bezrizikové úrokové 

míry rf (obvykle je pouţívána úroková míra státních dluhopisů) a trţní rizikové prémie 

MRP [E(rm) - rf] vynásobené velikostí systematického rizika cenného papíru, které 

měří koeficient beta (β). Beta můţe být také interpretována jako změna očekávaného 

výnosu individuálního cenného papíru, odpovídající 1% změně zvolené referenční 

hodnoty (benchmark).  

                                           

9 Datum zveřejnění: 09.08.2012, dostupné na 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny 
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E(r)=rf+[E(rm)-rf]* β                                                                   

Pro vyjádření bezrizikové úrokové míry uvádí nejčastěji odborná literatura výnosy 

státních obligací. 

Trţní riziková prémie představuje očekávanou výnosnost trţního portfolia s 

ohledem na jeho riziko, oproti očekávané výnosnosti bezrizikových aktiv.  

Koeficienty beta vyjadřují vztah výnosu kaţdé akcie k výnosu trhu a pokud má 

investor jejich hodnoty k dispozici, můţe předpovědět očekávaný výnos pro kaţdý 

cenný papír.  

Koeficient beta lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

β=σim/σm
2                                                                                 

kde 

σim – kovariance mezi výnosností i-té akcie a výnosnosti trţního portfolia 

σm
2 – rozptyl trţního výnosu 

V případě předmětu tohoto znaleckého posudku se jedná o finanční prostředky 

veřejných rozpočtů, resp. městského rozpočtu, kdy je na investiční alternativy nutné 

pohlíţet značně obezřetně a s minimalizací rizika. Z toho důvodu zvolil Znalecký 

ústav pro odhad diskontní úrokové míry pouze bezrizikovou úrokovou míru. Za 

bezrizikovou úrokovou míru lze povaţovat sazbu státních dluhopisů ČR. Vzhledem 

k tomu, ţe Znalecký ústav pouţíval při výpočtu aktuální sazby úrokových sazeb i 

inflace, postupoval tak i při odhadu bezrizikové míry, kdy zjistil, ţe připravovaná 

zářijová emise státních dluhopisů, č. emise 61/12, ISIN CZ0001002851 se splatností 

11 let má úrokovou sazbu 3,85%10 a tuto sazbu při výpočtu pouţil jako diskontní 

úrokovou míru. 

  

2.3. Výpočet čisté současné hodnoty (NPV) 

Výpočet čisté současné hodnoty provedl Znalecký ústav prostřednictvím 

počítačového Microsoft Excel, funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“ při zadání následujících 

parametrů: 

Sazba –  byla zadána diskontní úroková míra 3,85% 

Hodnoty –   byly zadány roční hodnoty peněţních toků jednotlivých variant 

(uvedeny v Příloze č. 9) pro období 10 a 15 let 

V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné čisté současné hodnoty pro jednotlivé 

varianty na dobu 10 a 15 let.  

tabulka 4: NPV pro jednotlivé varianty na dobu nájmu 10 a 15 let v tis. Kč 

   10 let 15 let 

Varianta I - vlastní nemovitost ul. Čechova -172 933 -175 348 

Varianta II - vlastní nemovitost ul. Trávník -110 952 -112 404 

Varianta III - nájem ul. Palackého -82 471 -117 680 

 

2.4. Vyhodnocení jednotlivých variant 

Znalecký ústav hodnotil varianty umístění Městské knihovny pouze 

z ekonomického hlediska. Vyhodnocení jednotlivých variant je provedeno na základě 

čisté současné hodnoty peněţních toků jednotlivých variant bez ohledu na stávající či 

budoucí hodnotu předmětných nemovitostí. Jelikoţ v případě této investice budou 

generovány pouze záporné finanční toky, u vlastních nemovitostí plynoucích ze 

                                           

10 Dostupná na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_emise_sdd_72110.html 
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splátek úvěru včetně příslušenství a nákladů na udrţování a opravy, v případě nájmu 

plynoucích ze splátek nájemného, jsou i hodnoty NPV záporné. Nejvýhodnější 

variantou z tohoto hlediska je potom varianta s nejniţší zápornou hodnotou NPV.  

Z tabulky č. 4 plynou následující výsledky (pořadí od 1 do 3 je dle ekonomické 

výhodnosti, přičemţ pod číslem 1 je uvedena nejvýhodnější a pod číslem 3 nejméně 

výhodná). 

 

Nájem na 10 let     

1. Varianta III – nájem budovy na ulici Palackého 

2. Varianta II – rekonstrukce budovy na ulici Trávník 

3. Varianta I – rekonstrukce budovy na ulici Čechova 

Nájem na 15 let 

1.  Varianta II – rekonstrukce budovy na ulici Trávník 

2. Varianta III – nájem budovy na ulici Palackého 

3. Varianta I – rekonstrukce budovy na ulici Čechova 

Při posuzování z hlediska doby trvání uvaţoval Znalecký ústav vţdy s tím, ţe 

v případě vyhodnocení z hlediska 10 let bude splácen úvěr 10 let a v případě 15 let 

bude splácen 15 let. Samozřejmě můţe nastat i varianta, kdy bude posuzován tento 

záměr z pohledu 15 let, ale úvěr bude poskytnut financující bankou pouze na 10 let. 

V tom případě by došlo ke změnám hodnot NPV u rekonstrukcí vlastních nemovitostí, 

kdy by byly peněţní toky v prvních 10 letech tvořeny splátkou úvěru vč. příslušenství 

a náklady na opravy a udrţování, ve zbývajících pěti letech potom pouze náklady na 

opravy a udrţování. Znalecký ústav provedl výpočty i těchto moţností, kdy NPV, při 

době trvání 15 let a době splácení úvěru 10 let a jinak stejných podmínkách, činí u 

varianty Čechova -181.011 tis. Kč a u varianty Trávník -115.808 tis. Kč. Z toho plyne 

nárůst hodnot NPV, nicméně v míře, která neovlivní konečné vyhodnocení.    

Na základě toho konstatuje Znalecký ústav, ţe pokud by se SMP rozhodlo pro 

dobu trvání projektu 10 let, byla by z hlediska peněţních toků nejvýhodnější varianta 

III, tedy pronájem nebytových prostor na ulici Palackého.  

V případě, ţe by tento záměr byl posuzován z hlediska 15 let, potom vychází jako 

nejvýhodnější z hlediska peněţních toků varianta II, tedy rekonstrukce budovy na 

ulici Trávník.  

 

2.5. Analýza citlivosti 

Při vyhodnocování variant musel Znalecký ústav přijmout určité předpoklady pro 

to, aby mohl provést příslušné výpočty NPV. Je nicméně zřejmé, ţe se jedná pouze o 

kvalifikované odhady parametrů, které vstupují do výpočtu NPV a Znalecký ústav 

v této části znaleckého posudku provedl analýzu toho, jak jsou hodnoty NPV (a tím i 

vyhodnocení jednotlivých variant) citlivé na změny těchto parametrů. 

 

2.5.1. Citlivost na dobu posuzování    

Znalecký ústav posuzoval záměr SMP pro dobu trvání 10 a 15 let tak, jak byla 

prezentována doba nájmu v nabídce společnosti ASPANA HOLDING, a.s.. V této 

nabídce byla současně umoţněna i opce nájmu na 2x5 let. Aby bylo zřejmé, jak 

citlivé jsou hodnoty NPV na zvolenou dobu vyhodnocení, provedl Znalecký ústav 

výpočet NPV pro jednotlivé roky aţ do doby trvání 25 let. V případě úvěru se 

splatností 10 let provedl výpočet od 10. do 25. roku, v případě úvěru se splatností 15 

let potom od 15. do 25. roku (spodní hranice je dána vţdy časem, kdy by mělo dojít 

ke splacení úvěru). V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky.   
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tabulka 5: Vývoj NPV v letech při délce splácení úvěru 10 let v tis. Kč 

rok Čechova Trávník nájem 

10 -172 933 -110 952 -82 471 

11 -174 673 -111 998 -89 643 

12 -176 349 -113 005 -96 749 

13 -177 962 -113 975 -103 790 

14 -179 515 -114 909 -110 767 

15 -181 011 -115 808 -117 680 

16 -182 452 -116 674 -124 530 

17 -183 839 -117 508 -131 317 

18 -185 175 -118 310 -138 042 

19 -186 461 -119 083 -144 705 

20 -187 699 -119 828 -151 308 

21 -188 892 -120 545 -157 850 

22 -190 040 -121 235 -164 332 

23 -191 146 -121 900 -170 755 

24 -192 211 -122 540 -177 119 

25 -193 236 -123 156 -183 425 

 

Graf 1: Vývoj NPV v letech při délce splácení úvěru 10 let v tis. Kč 
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Z uvedené tabulky a grafu je patrné, ţe při úvěru jehoţ splácení by bylo sjednáno 

na 10 let, vychází nejlépe od 10. do 14. roku nájem nebytových prostor pro MK, poté 

jiţ vychází nejlépe varianta umístění MK na ulici Trávník s tím, ţe s rostoucím časem 

její výhodnost roste.     
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tabulka 6: Vývoj NPV v letech při délce splácení úvěru 15 let v tis. Kč 

rok Čechova Trávník nájem 

15 -175 348 -112 404 -117 680 

16 -176 789 -113 270 -124 530 

17 -178 176 -114 103 -131 317 

18 -179 511 -114 906 -138 042 

19 -180 798 -115 679 -144 705 

20 -182 036 -116 424 -151 308 

21 -183 229 -117 141 -157 850 

22 -184 377 -117 831 -164 332 

23 -185 483 -118 495 -170 755 

24 -186 548 -119 135 -177 119 

25 -187 573 -119 752 -183 425 

 

Graf 2: Vývoj NPV v letech při délce splácení úvěru 15 let v tis. Kč 
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Z uvedené tabulky a grafu plyne jako nejvýhodnější varianta rekonstrukce objektu 

na ulici Trávník. 

 

Z provedené analýzy je zřejmá značná citlivost vyhodnocení variant na parametr 

doby vyhodnocování. Tento parametr lze interpretovat jako dobu ţivostnosti 

projektu, resp. dobu po kterou uvaţují představitelé SMP o vyuţívání posuzovaných 

objektů pro MK. Je zcela zřejmé, ţe s rostoucí dobou se zvyšuje výhodnost 

rekonstrukce do vlastní nemovitost na ulici Trávník oproti nájmu nebytových prostor. 

Vývoj NPV u varianty rekonstrukce vlastní nemovitosti na ulici Čechova je velmi 

podobný s vývojem u varianty vlastní nemovitosti na ulici Trávník (rozdíl v hodnotách 

je dán podstatně vyšším objemem předpokládaných investičních prostředků) a jak 

plyne z grafu, po 25. roce by se jevil také výhodnější neţ nájem nebytových prostor.    
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2.5.2. Citlivost na výši diskontní úrokové míry    

Znalecký ústav stanovil diskontní úrokovou míru na úrovni bezrizikové úrokové 

míry vyjádřené úrokovou sazbou jedenáctiletého dluhopisu ČR. Je zřejmé, ţe názory 

na výši diskontní úrokové míry se mohou různit, především s ohledem na míru 

averze k riziku, stejně tak je zřejmé, ţe v průběhu času se tento parametr vyvíjí.  

Z toho důvodu provedl Znalecký ústav propočty, jaký vliv na vyhodnocení variant 

(hodnotu NPV) má výše diskontní úrokové míry. Výpočet byl proveden pro sazby od 2 

do 10% pro obě zvolené doby pro vyhodnocení, tj. pro 10 a 15 let. Výsledky jsou 

uvedeny v následujících tabulkách a grafech. 

tabulka 7: Vývoj NPV v závislosti na diskontní úrokové míře při délce projektu 10 let 

v tis. Kč 

disk. míra Čechova Trávník nájem 

2% -189 978 -121 585 -90 699 

3% -180 468 -115 656 -86 108 

4% -171 652 -110 152 -81 853 

5% -163 468 -105 036 -77 903 

6% -155 861 -100 273 -74 232 

7% -148 781 -95 835 -70 815 

8% -142 184 -91 693 -67 632 

9% -136 029 -87 823 -64 661 

10% -130 279 -84 204 -61 887 

     

Graf 3: Vývoj NPV v závislosti na diskontní úrokové míře při délce projektu 10 let v 

tis. Kč 
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tabulka 8: Vývoj NPV v závislosti na diskontní úrokové míře při délce projektu 15 let 

v tis. Kč 

disk. míra Čechova Trávník nájem 

2% -200 227 -127 746 -135 175 

3% -186 179 -119 089 -125 284 

4% -173 534 -111 283 -116 409 

5% -162 124 -104 228 -108 425 

6% -151 806 -97 836 -101 228 

7% -142 454 -92 032 -94 725 

8% -133 960 -86 750 -88 835 

9% -126 228 -81 932 -83 489 

10% -119 175 -77 529 -78 625 

Graf 4: Vývoj NPV v závislosti na diskontní úrokové míře při délce projektu 15 let v 

tis. Kč 

 
 

Z tabulek i grafu je patrné sniţování hodnot NPV s rostoucí diskontní úrokovou 

mírou u všech variant. Tato skutečnost je logická a souvisí s pouţitou metodou. 

Podstatné je porovnání vývoje těchto hodnot u jednotlivých variant, kdy je u projektu 

na 10 let evidentní stejná křivka vývoje u všech variant, čili je moţné konstatovat, ţe 

výše diskontní úrokové sazby, či její změna nemají na vyhodnocení variant vliv. 

V případě vyhodnocení projektu z pohledu 15 let lze pozorovat při nízké úrokové 

sazbě diferenci mezi variantou nájem a nemovitost na ul. Trávník a na úrovni 

diskontní sazby 10% jsou potom NPV v podstatě shodné. Tuto skutečnost lze 

interpretovat tak, ţe pokud by byla zvolena (nebo pokud by vyrostla) diskontní 

úroková sazba na hladině 10% byly by obě varianty z ekonomického hlediska 

shodné.  

Nicméně ekonomická praxe ukazuje a současná situace v oblasti státních 

dluhopisů to potvrzuje (viz. např. Itálie či Španělsko), ţe úroková sazba ze státních  

dluhopisů nad 6% je jiţ na hranici, kdy se stát blíţí bankrotu. V tomto případě se ale 

uţ nejedná samozřejmě o sazbu bezrizikovou, která byla zvolena pro účely výpočtu 

v tomto posudku. Z tohoto pohledu můţe Znalecký ústav objektivně konstatovat, ţe 

zvolená diskontní úroková sazba je korektní a její výše či změna v reálně 

předpokládatelných hranicích nemá na konečné vyhodnocení vliv.      
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2.5.3. Citlivost na výši inflace a úrokové sazby   

Znalecký ústav pouţil pro výpočet úrokovou sazbu z úvěru ve výši předpokládané 

odbornými pracovníky SMP, tj. ve výši 2% p.a. Současně pouţil aktuální míru inflace 

ve výši 2,9%. U obou hodnot předpokládal jejich neměnnost v čase. Tento 

předpoklad byl nezbytný pro provedení výpočtu a Znalecký ústav jej povaţuje za 

moţný s ohledem na stejný směr vývoje obou veličin (obecně roste-li inflace, rostou i 

úrokové sazby). Tato skutečnost má důvod v tom, ţe ČNB pouţívá úrokové sazby pro 

stimulaci ekonomiky, kdy při nízké inflaci uplatňuje nízké úrokové sazby za účelem 

posílení toku finančních zdrojů do ekonomiky a opačně.  

Nicméně pro rozhodování představitelů SMP bylo dobré ověřit, jak je vyhodnocení 

(tedy hodnoty NPV) citlivé na změny těchto sazeb, přičemţ je nutné je hodnotit obě 

současně protoţe jedna ovlivňuje peněţní toky u rekonstrukce vlastních nemovitostí 

(úrok) a druhá o nájmu (inflace). 

U inflace a úrokové sazby lze celkem dobře vysledovat jiţ výše uvedený trend, 

nicméně neexistuje jednoduše popsatelný vztah, tedy vyjádření jejich závislosti, 

který by zde bylo moţno pouţít. 

Znalecký ústav sestavil do následující tabulky vývoj hodnot roční průměrné sazby 

PRIBOR11 a roční inflace (roční klouzavý průměr). 

tabulka 9: Vývoj inflace a úrokových sazeb 

  R PRIBOR Inflace  

2000 5,62% 3,90% 

2001 5,20% 4,70% 

2002 3,52% 1,80% 

2003 2,22% 0,10% 

2004 2,61% 2,80% 

2005 2,03% 1,90% 

2006 2,55% 2,50% 

2007 3,32% 2,80% 

2008 4,05% 6,30% 

2009 2,28% 1,00% 

2010 1,47% 1,50% 

2011 1,37% 1,90% 

Korelační koeficient těchto dvou časových řad vykazoval hodnotu 0,71 (hodnota 1 

vyjadřuje plnou závislost). Pokud bychom ze vzorku vyřadili extrémní hodnoty inflace 

v roce 2003 – 0,1% a v roce 200812, činila by hodnota korelačního koeficientu 0,84.  

Tyto hodnoty tedy potvrzují základní závislost uvedených parametrů a v rámci 

zjednodušení, které lze v tomto ZP přijmout s ohledem na to, ţe nejde o explicitní 

vyjádření hodnot, ale o ukázku citlivosti vývoje zde zjištěných hodnot NPV na pohyb 

těchto sazeb, přijal Znalecký ústav předpoklad o shodném růstu obou sazeb, tzn., ţe 

pokud poroste inflace o 10%, poroste tak i úroková sazba. 

                                           

11 Důvodem pro volbu delší splatnosti PRIBOR byla nestacionarita variability úrokových sazeb PRIBOR s 
ultrakrátkou splatností. coţ je zřejmě důsledkem skokových výkyvů jejich variability, jeţ vycházejí z toho, 
ţe ČNB pouţívá pro řízení měnové politiky cílování repo sazby se čtrnácti-denní splatností, přičemţ ke 
změnám hlavní úrokové sazby ČNB přistupuje jako v případech ostatních centrálních bank s relativně 
malou frekvencí. Viz. např. Brůna, K.,  MĚNOVÁ POLITIKA A PREDIKCE VARIABILITY ÚROKOVÝCH SAZEB 
NA PENĚŢNÍM TRHU, Politická ekonomie, 3, 2009. 
12 Na vysokou míru inflace v roce 2008 měl vliv zejména nárůst regulovaného nájemného, cen sluţeb 
spojených s bydlením a cen energií. Vysoký dopad na míru inflace mělo také zvýšení sníţené sazby DPH na 
9 %, zavedení ekologických daní a zvýšení spotřebních daní u cigaret a tabáku. 
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Aktuální míra inflace pouţitá v tomto posudku činí 2,9% a pouţitá úroková míra 

činí 2% p.a. V případě úrokové míry půjde pouze o růst její pohyblivé části, tedy 

referenční sazby PRIBOR, která činí 1% p.a. (zbylá část úrokové sazby je pevná a 

v průběhu splácení úroku se nemění). Pokud by tedy při těchto předpokladech 

vzrostla míra inflace o jeden procentní bod, tj. na 4%, vzrostl by PRIBOR o 0,38 

procentního bodu na 1,38 p.a. a celková úroková sazba by činila 2,38% p.a. Tabulka 

s přepočítanými hodnotami je uvedena následovně.     

tabulka 10: Hodnoty inflace a úrokových sazeb      

inflace 1D PRIBOR celkový úrok 

1,00% 0,34% 1,34% 

2,00% 0,69% 1,69% 

2,90% 1,00% 2,00% 

4,00% 1,38% 2,38% 

5,00% 1,72% 2,72% 

6,00% 2,07% 3,07% 

7,00% 2,41% 3,41% 

8,00% 2,76% 3,76% 

Při pouţití hodnot uvedených v tabulce č. 10 dostaneme následující hodnoty: 

tabulka 11: NPV při vývoji inflace a úrokových sazeb v 10 letém projektu v tis. Kč 

inflace Čechova Trávník nájem 

1,00% -167 780 -107 855 -76 598 

2,00% -170 513 -109 498 -79 618 

2,90% -172 933 -110 952 -82 471 

4,00% -175 900 -112 736 -86 143 

5,00% -178 555 -114 331 -89 666 

6,00% -181 287 -115 974 -93 374 

7,00% -183 942 -117 569 -97 277 

8,00% -186 674 -119 212 -105 709 

 

Graf 5: NPV při vývoji inflace a úrokových sazeb v 10 letém projektu v tis. Kč 
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tabulka 12: NPV při vývoji inflace a úrokových sazeb v 15 letém projektu v tis. Kč 

inflace Čechova  Trávník nájem 

1,00% -168 113 -108 055 -104 771 

2,00% -171 950 -110 361 -111 311 

2,90% -175 348 -112 404 -117 680 

4,00% -179 514 -114 908 -126 140 

5,00% -183 241 -117 148 -134 536 

6,00% -187 078 -119 454 -143 664 

7,00% -190 805 -121 694 -153 592 

8,00% -194 642 -124 001 -164 391 

 

 

Graf 6: NPV při vývoji inflace a úrokových sazeb v 15 letém projektu v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě 10 letého projektu je z tabulky a grafu zřejmá malá citlivost výpočtu na 

vývoj úrokové sazby, která se začíná projevovat aţ při vyšších hodnotách inflace. Při 

15 letém projektu jsou u nájmu zřetelnější klesající hodnoty NPV (klesající výhodnost 

varianty). 

  Nicméně i v tomto případě můţe Znalecký ústav konstatovat, ţe výše či změna 

inflace a úrokové sazby v reálně předpokládatelných hranicích nemá na konečné 

vyhodnocení zásadní vliv. 

Tento závěr ještě Znalecký ústav verifikoval tím, ţe u 15 letého projektu 

zdvojnásobil a ztrojnásobil inflační míru a celkovou výši úvěru, přičemţ výsledky 

hodnocení to nezměnilo, viz. tabulka.     
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tabulka 13: NPV při doj a trojnásobném růstu vývoje inflace a celkových úrokových 

sazeb v 15 letém projektu v tis. Kč 

inflace úrok Čechova Trávník nájem 

2,90% 2,00% -175 348 -112 404 -117 680 

5,80% 4,00% -197 273 -125 582 -141 777 

8,70% 6,00% -219 198 -138 760 -172 511 

 

2.6. Doplňující informace 

Na závěr Znalecký ústav uvádí, ţe mu byla představitelem společnosti ASPANA 

předána informace o moţnosti odkoupení nemovitosti ul. Palackého po uplynutí doby 

nájmu za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného k příslušnému datu, kdy by se 

do kupní ceny promítlo i jiţ uhrazené nájemné. Tuto skutečnost neumí Znalecký 

ústav ocenit s ohledem na neznalost ceny této nemovitosti po ukončení nájmu, proto 

zde tuto skutečnost uvádí pouze pro informaci. 

Dále mu byla sdělena moţnost podnájmu kulturních prostor ke komerčním účelům 

za 600 tis. Kč ročně, coţ by byl příjem SMP. Tato skutečnost by zlepšila peněţní toky 

u varianty nájmu nebytových prostor, kdy by u 15 letého nájmu byla varianta nájmu 

srovnatelná s variantou rekonstrukce nemovitosti na ulici Trávník, nicméně Znalecký 

ústav k tomu nemá ţádné závazné podklady, proto s touto moţností při výpočtech 

neuvaţoval a uvádí ji zde pouze jako doplňující informaci.        
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3. Závěr 

Znalecký ústav provedl ekonomické vyhodnocení umístění Městské knihovny 

Přerov. Při hodnocení byly vyuţity následující metody a přijaty následující 

předpoklady: 

- Pro výpočet byla pouţita metoda čisté současné hodnoty NPV (net present value), 

která bere v úvahu časovou hodnotu peněz a závisí pouze na předvídaných 

hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu bez ohledu na hodnotu 

majetku. 

- Doba nájmu byla uvaţována 10 a 15 let 

- Financování rekonstrukce vlastních budov by bylo řešeno plně prostřednictvím 

bankovního úvěru 

- Inflace a úroková sazba jsou po celou dobu konstantní 

- Diskontní úroková míra byla odhadnuta jako bezrizikový úrok z 11 letých 

dluhopisů ČR 

- Byla provedena analýza citlivosti na zvolené parametry 

 

Výsledek ekonomického hodnocení je následující:   

Nájem na 10 let     

Ekonomicky nejvýhodnější varianta–nájem budovy na ul. Palackého 

Ekonomicky méně výhodná varianta–rekonstrukce budovy na ul. Trávník 

Ekonomicky nejméně výhodná varianta–rekonstrukce budovy na ul. Čechova 

Nájem na 15 let 

Ekonomicky nejvýhodnější varianta–rekonstrukce budovy na ul. Trávník 

Ekonomicky méně výhodná varianta–nájem budovy na ul. Palackého 

Ekonomicky nejméně výhodná varianta–rekonstrukce budovy na ul. Čechova 

  

Z ekonomického hlediska povaţuje Znalecký ústav za nejvýhodnější variantu 10 

letý nájem. Důvodem je skutečnost, ţe při této variantě nebude mít SMP ţádné 

starosti s údrţbou a opravami nemovitosti, nebude vázat úvěrové zdroje pouţitelné 

dále na projekty, které nelze financovat jiným způsobem a můţe pruţně reagovat na 

vývoj v knihovnictví, kdy digitalizace knih můţe vyvolat daleko menší nároky na 

prostory. 

  Znalecký ústav nicméně upozorňuje, ţe pro správné a důkladné 

rozhodování nelze vycházet pouze ze závěru znaleckého posudku, ale je 

nutné se zabývat i konkrétními hodnotami jednotlivých variant a 

významností jejich rozdílů s ohledem na politické a strategické záměry 

Statutárního města Přerov.   
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Znalecká doloţka 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 

4/1938, 130 67 Praha 3, IČO: 613 84 399 je zapsána a trvale zaevidována v 

Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, 

rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č.j. 17/2006-ODS-ZN/6 ze dne 5. června 

2006. Tento znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 

64/08/2012. 

 

V Praze dne 31. srpna 2012 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 

……………………………. 

Ing. Radek Heger, Ph.D. 

 

 

 

 

Za znalecký ústav: 

 

 

 

…………………………………………………. 

Doc.  Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

děkan a předseda řídící komise  znaleckého ústavu 

Národohospodářská fakulta                       

Vysoká škola ekonomická v Praze                                                                                      

nám. W.Churchilla 4                                 

130 67  Praha 3                                       
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4. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Zadání znaleckého posudku 
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Příloha č. 2 - Parametry pronájmu budovy na ulici Palackého 27 pro 

Městskou knihovnu, předloţená Znaleckému ústavu společností ASPANA 

HOLDING, a.s. 
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Příloha č. 3 – ukazatele zadluţenosti Statutárního města Přerov 
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Příloha č. 4 – přehled úvěrů SMP k 30.06. 2012 
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Příloha č. 5 – moţnosti financování zpracované pracovníky SMP 
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Příloha č. 6 – Odborný odhad nákladů na rekonstrukci (rozpočet), str. 12 

Studie umístění Městské knihovny do budovy Čechova 43, zpracovaná Ing. 

arch. Janem Horkým a Ing. arch. Kateřinou Netopilovou, oddíl IV. 

„Nákladová část“ 
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Příloha č. 7 - Odborný odhad nákladů na rekonstrukci, str. 9-10 materiálu 

Odborně technická pomoc pro stanovení orientačních nákladů rekonstrukce 

budovy Trávník 1117/30 pro Městskou knihovnu, zpracovaného společností 

PRINTES ATELIER s.r.o., oddílu 5. „Odborný odhad investičních nákladů“ 
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Příloha č. 8 – dotaz k moţnosti odpočtu DPH 
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Příloha č. 9 - přehled peněţních toků pro jednotlivé varianty pro dobu trvání 

nájmu a splácení úvěru po dobu 10 let a pro dobu trvání nájmu a splácení 

úvěru po dobu 15 let 

Varianta I – ulice Čechova, 10 let 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -17 576 -3 383 -879 -21 839 

2 -17 576 -3 032 -879 -21 487 

3 -17 576 -2 680 -879 -21 136 

4 -17 576 -2 329 -879 -20 784 

5 -17 576 -1 977 -879 -20 433 

6 -17 576 -1 626 -2 636 -21 839 

7 -17 576 -1 274 -2 636 -21 487 

8 -17 576 -923 -2 636 -21 136 

9 -17 576 -571 -2 636 -20 784 

10 -17 576 -220 -2 636 -20 433 

Celkem -175 764 -18 016 -17 576 -211 356 

Pozn:  

- Úvěr byl počítán se splatností 10 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním 

úroku 2% p.a. 

- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 

let ve výši 0,75 % a pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 

 

 

 

Varianta II – ulice Trávník, 10 let 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -10 565 -2 034 -528 -13 126 

2 -10 565 -1 822 -528 -12 915 

3 -10 565 -1 611 -528 -20 554 

4 -10 565 -1 400 -528 -12 493 

5 -10 565 -1 189 -528 -12 281 

6 -10 565 -977 -1 585 -13 126 

7 -10 565 -766 -1 585 -12 915 

8 -10 565 -555 -1 585 -12 704 

9 -10 565 -343 -1 585 -12 493 

10 -10 565 -132 -1 585 -12 281 

Celkem -105 645 -10 829 -10 565 -134 888 

Pozn:  

- Úvěr byl počítán se splatností 10 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním 

úroku 2% p.a. 

- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 

let ve výši 0,75 % a pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 

- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení 

podmínek převodu nemovitosti Čechova 
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Varianta III – nájem na ulici Palackého, 10 let 

Období nájem inflační nárůst nájem celkem DPH celkem pen. toky 

1 -6 804 0 -6 804 -1 361 -8 165 

2 -6 804 -197 -7 001 -1 400 -8 402 

3 -7 001 -203 -7 204 -1 441 -16 495 

4 -7 204 -209 -7 413 -1 483 -8 896 

5 -7 413 -215 -7 628 -1 526 -9 154 

6 -7 628 -221 -7 849 -1 570 -9 419 

7 -7 849 -228 -8 077 -1 615 -9 693 

8 -8 077 -234 -8 311 -1 662 -9 974 

9 -8 311 -241 -8 552 -1 710 -10 263 

10 -8 552 -248 -8 800 -1 760 -10 560 

Celkem -75 646 -1 996 -77 642 -15 528 -101 020 

 Pozn:  

- Inflační navýšení (míra inflace) je počítáno po celou dobu v konstantní výši p.a. 

- Daň z přidané hodnoty je počítána po celou dobu v aktuální výši 20% 

- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení 

podmínek převodu nemovitosti Čechova 

 

Varianta I – ulice Čechova, 15 let 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -11 718 -3 427 -879 -16 024 

2 -11 718 -3 193 -879 -15 789 

3 -11 718 -2 959 -879 -15 555 

4 -11 718 -2 724 -879 -15 321 

5 -11 718 -2 490 -879 -15 086 

6 -11 718 -2 256 -2 636 -16 610 

7 -11 718 -2 021 -2 636 -16 375 

8 -11 718 -1 787 -2 636 -16 141 

9 -11 718 -1 553 -2 636 -15 907 

10 -11 718 -1 318 -2 636 -15 672 

11 -11 718 -1 084 -2 636 -15 438 

12 -11 718 -850 -2 636 -15 204 

13 -11 718 -615 -2 636 -14 969 

14 -11 718 -381 -2 636 -14 735 

15 -11 718 -146 -2 636 -14 501 

Celkem -175 764 -26 804 -30 759 -233 327 

Pozn:  

- Úvěr byl počítán se splatností 15 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním 

úroku 2% p.a. 

- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 

let ve výši 0,75 % a pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 
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Varianta II – ulice Trávník, 15 let 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -7 043 -2 060 -528 -9 631 

2 -7 043 -1 919 -528 -9 490 

3 -7 043 -1 778 -528 -17 200 

4 -7 043 -1 637 -528 -9 209 

5 -7 043 -1 497 -528 -9 068 

6 -7 043 -1 356 -1 585 -9 983 

7 -7 043 -1 215 -1 585 -9 843 

8 -7 043 -1 074 -1 585 -9 702 

9 -7 043 -933 -1 585 -9 561 

10 -7 043 -792 -1 585 -9 420 

11 -7 043 -651 -1 585 -9 279 

12 -7 043 -511 -1 585 -9 138 

13 -7 043 -370 -1 585 -8 997 

14 -7 043 -229 -1 585 -8 857 

15 -7 043 -88 -1 585 -8 716 

Celkem -105 645 -16 111 -18 488 -148 094 

Pozn:  

- Úvěr byl počítán se splatností 15 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním 

úroku 2% p.a. 

- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 

let ve výši 0,75 % a pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 

- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení 

podmínek převodu nemovitosti Čechova 

 

Varianta III – nájem na ulici Palackého, 15 let 

Období nájem inflační nárůst nájem celkem DPH celkem pen. toky 

1 -6 804 0 -6 804 -1 361 -8 165 

2 -6 804 -197 -7 001 -1 400 -8 402 

3 -7 001 -203 -7 204 -1 441 -16 495 

4 -7 204 -209 -7 413 -1 483 -8 896 

5 -7 413 -215 -7 628 -1 526 -9 154 

6 -7 628 -221 -7 849 -1 570 -9 419 

7 -7 849 -228 -8 077 -1 615 -9 693 

8 -8 077 -234 -8 311 -1 662 -9 974 

9 -8 311 -241 -8 552 -1 710 -10 263 

10 -8 552 -248 -8 800 -1 760 -10 560 

11 -8 800 -255 -9 056 -1 811 -10 867 

12 -9 056 -263 -9 318 -1 864 -11 182 

13 -9 318 -270 -9 588 -1 918 -11 506 

14 -9 588 -278 -9 867 -1 973 -11 840 

15 -9 867 -286 -10 153 -2 031 -12 183 

Celkem -122 275 -3 349 -125 623 -25 125 -158 598 

Pozn:  

- Inflační navýšení (míra inflace) je počítáno po celou dobu v konstantní výši p.a. 

- Daň z přidané hodnoty je počítána po celou dobu v aktuální výši 20% 

- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení 

podmínek převodu nemovitosti Čechova 


