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Abstrakt

Abstract

Při zjišťování tržní hodnoty komerčních nemovitostí pro investory je
upřednostňován výnosový způsob ocenění, neboť reflektuje potenciál
nemovitosti tvořit zisk. Výnosové ocenění je v daném případě
nejobjektivnějším způsobem vyjádření hodnoty nemovitosti, avšak tento
způsob je velmi citlivý na použité vstupy. V článku je zachycen průřez
informačními zdroji, použitelnými pro výnosové ocenění komerčních
nemovitostí, včetně jejich vysvětlení a příkladů použití.
Článek byl publikován v rámci XXVII. Mezinárodní vědecké konference
Expert Forensic Science 2018.

In determining the market value of commercial real estate for investors,
the yield method of valuation is preferred as it reflects the potential of the
property to generate profit. Yield valuation is the most objective way of
expressing the value of real estate in this case, but it is very sensitive to
inputs. The article presents a cross-section of information sources that can
be used for commercial property valuation, including their explanations
and usage examples.
This paper was published at XXVII. International Conference Expert
Forensic Science 2018.

Klíčová slova: komerční nemovitost, výnosový způsob, ocenění

Keywords: commercial real estate, yield method, valuation

1. Úvod

V zásadě se u komerčních nemovitých věcí výnosové
ocenění používá v následujících případech:
●● Pomocný ukazatel při stanovení zástavní hodnoty.
●● Hlavní metoda při stanovení reálné hodnoty majetku
určeného k pronájmu.

Výnosový způsob ocenění je jedním ze způsobů stanovení tržní
hodnoty nemovité věci. V případě komerčních nemovitých věcí
je tato metoda co do vypovídací hodnoty stejně významná jako
porovnávací způsob ocenění.
Před změnou pravidel ČNB bylo výnosové ocenění v případě
komerčních nemovitých věcí stěžejním způsobem stanovení zástavní
hodnoty. V současné době už je dle nařízení ČNB tržní hodnota pro
úvěrové řízení zjišťována výlučně porovnávacím způsobem. I přesto
však při tržních odhadech komerčních nemovitých věcí zůstává
výnosová hodnota významným pomocným ukazatelem pro stanovení
zástavní hodnoty. Finanční instituce u komerčních nemovitých věcí
ve většině případů výnosovou hodnotu stále vyžadují.
I když už pro účely úvěrového řízení není v případě komerčních
nemovitých věcí výnosová hodnota stěžejní, stále zůstává
výnosové ocenění hlavní metodou v případě ocenění nemovitého
majetku společnosti, je-li tento majetek držen především pro účely
pronájmu. V daném případě tedy hodnota aktiva reprezentuje
ekonomické užitky z držení daného aktiva.

Výnosové ocenění je velmi citlivé na použité vstupy. Vhodný
a podložený výběr vstupních informací je základním kamenem
relevantního výsledku výnosového způsobu ocenění.
2. výnosová metoda obecně
2.1 Obecný popis metody
Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace,
jehož podstata spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím
očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze finančně vyjádřit jako
řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných
na současnou hodnotu peněz.
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Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li
v odchylce od situace na běžném realitním trhu, popřípadě
průzkumem trhu. Roční výnos z pronájmu nebo provozu nemovitosti
je třeba snížit o náklady spojené s užíváním nemovitosti, jsou-li
zahrnuty do nájemného.
Základní vzorec výpočtu hrubého výnosu:
potenciální hrubý výnos
–

výpadek nájemného

=

efektivní hrubý výnos

–

provozní náklady

=

čistý provozní výnos

2.1.1 Transformace na současnou hodnotu peněz
Transformace na současnou hodnotu peněz se standardně provádí
dvěma základními principy:
●● diskontování: součet budoucích výnosů odúročených
na současnou hodnotu (metoda DCF)
●● kapitalizování: přepočet ročního důchodu na peněžní
hodnotu, která by při průměrné úrokové míře vynášela
v budoucnosti daný důchod
2.1.2 Klíčové vstupy výnosové metody
●● Potencionální hrubý roční výnos z nemovité věci –
odpovídá obvyklému nájemnému za obdobné prostory
v dané lokalitě. Zjistí se pro plně obsazenou nemovitou věc.
●● Míra neobsazenosti – odpovídá obvyklé neobsazenosti
v daném segmentu trhu a v dané lokalitě.
●● Provozní náklady – typicky se jedná o daň z nemovitých
věcí, pojištění, opravy a údržba objektu, správa objektu
popř. jiné náklady nutné pro dosažení příjmů z pronájmu
dané nemovité věci. Aktuálně je trend v některých
preferovaných lokalitách většinu těchto nákladů přímo
přefakturovat na nájemce mimo vlastní nájemné.
●● Míra kapitalizace – odpovídá výnosnosti nemovité věci
v daném segmentu trhu a v dané lokalitě.
Tržní hodnota se zpravidla pohybuje v určitém intervalu. Je
to způsobeno především tím, že vstupní informace, ze kterých
potenciální kupující vychází, nejsou absolutní. V případě výnosové
hodnoty odhadujeme budoucí vývoj lokálního tržního prostředí
v horizontu desítek let. Proto je nutno k výnosovému ocenění
přistupovat s notnou dávkou opatrnosti.
Rozumný investor zjišťuje výhodnost investice z několika úhlů
pohledu. Standardně se používají tři scénáře, a to pesimistický,
optimistický a nejpravděpodobnější varianta. Jednotlivé scénáře
představují predikovatelný vývoj trhu od nejhorších možností
po nejpříznivější možnosti. Obvykle se extrémních hodnot při
reálném vývoji investice nedosahuje, ale pro investory znamená
citlivostní analýza vynikající nástroj pro zhodnocení rizika. Jako
reálný předpokládány vývoj se bere nejpravděpodobnější varianta
citlivostní analýzy.
Finanční instituce naproti tomu preferují především konzervativní
přístup ke stanovení výnosové hodnoty nemovitých věcí
a doporučují volbu vstupních parametrů na bezpečnější straně.
Výsledek takového ocenění může být podhodnocený oproti tržní
realitě, a to především v období hospodářského růstu.
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Správné určení vstupů je klíčové pro objektivní stanovení
výnosové hodnoty nemovité věci. Vstupy může stanovit odhadce
na základě vlastních znalostí a zkušeností nebo může využít informace
společností podnikajících v segmentu komerčních nemovitostí.
3. S
 polečnosti zabývající se realitním
trhem komerčních nemovitých věcí
Na realitním trhu působí celosvětově nepřeberné množství
společností, jejichž podnikání souvisí s obchodem a s provozem
nemovitých věcí. Některé velké společnosti pravidelně publikují
výroční zprávy z realitního trhu s komerčními objekty. Za všechny
jmenujme např. CBRE Group, Knight Frank, Cushman &
Wakefield, Savills, Colliers International a Jones Lang LaSalle.
Z jejich výročních zpráv čerpají informace pro ocenění
nemovitých věcí rovněž i významné auditorské společnosti jako
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young.
3.1 CBRE Group
„CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500
a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí
společností v oblasti realitních služeb a investic. S přibližně
48 300 zaměstnanci slouží majitelům nemovitostí, investorům a
nájemníkům prostřednictvím více než 440 poboček ve více než
64 zemích světa. CBRE poskytuje nejširší nabídku nemovitostí
na trhu, kterou zastřešuje kvalitními integrovanými službami
poskytovanými na základě spolupráce lídrů na trhu nemovitostí.
CBRE Česká republika disponuje téměř 400 zaměstnanci
a spravuje téměř 200 komerčních objektů o celkové rozloze více
než 1,2 mil. m2.“ [1]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
https://researchgateway.cbre.com/PublicationListing.aspx?
PUBID=d22ce21e-1b8f-4dd9-975a-a7d2e5353192
3.2 Knight Frank
„Společnost KNIGHT FRANK, spol. s r.o. je v České republice
aktivní od roku 2001, kdy převzala realitní společnost Ryden. Tím
získala konzultantský tým této společnosti, který měl již devět
let zkušeností na českém trhu s nemovitostmi, jako součást své
mezinárodní expanze.
Pražský tým si vybudoval solidní pověst v pronájmu
kancelářských prostor, oceňování, správě nemovitostí a prodeji
komerčních nemovitostí. KNIGHT FRANK, spol. s r.o. zůstává
jedním z „velké pětky“ na místní komerční realitní scéně a těží z
toho, že je součástí Knight Frank Global Network.“ [2]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
http://www.knightfrank.cz/en/research/results.aspx?typeid
=research;isocodes=SG&view=grid
3.3 Cushman & Wakefield
„Cushman & Wakefield byla založena v New Yorku 31. října 1917
švagry J. Clydesdalem Cushmanem and Bernardem Wakefieldem.
Následně expandovala po celém světě. Dnes má Cushman &
Wakefield 253 poboček v 59 zemích s více než 15 000 profesionály,
kteří poskytují kvalitní služby v oboru nemovitostí.“ [3]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
http://www.cushmanwakefield.cz/cs-cz/research-and-insight/
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3.4 Savills
„Savills je globální poskytovatelem realitních služeb, který je kótován
na londýnské burze cenných papírů. Má mezinárodní síť více než
700 kanceláří a spolupracovníků v celé Americe, Velké Británii,
kontinentální Evropě, Asii a Tichomoří, Africe a na Středním východě.
Savills nabízí širokou škálu specializovaných poradenských, řídících
a transakčních služeb klientům po celém světě.“ [4]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
http://www.savills.cz/research/
3.5 Colliers International
„Colliers International je přední globální realitní společností,
která má více než 554 poboček na území 66 zemí světa. Colliers
International je poradenskou společností, kterou si vybírá velká
část těch nejúspěšnějších a nejinovativnějších firem na světě.
Colliers poskytuje kompletní škálu služeb pro uživatele
nemovitostí, vlastníky a investory napříč všemi sektory na celém
světě.“ [5]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
http://www.colliers.com/cs-cz/czechrepublic/research/researchreports
3.6 Jones Lang LaSalle
„JLL je finanční a poradenská firma, která se zaměřuje na realitní
služby a řízení investic. Zaměstnává více než 70 000 lidí ve více
než 1 000 pobočkách v 80 zemích, které poskytují svým klientům
konzultační služby na místní, regionální i globální úrovni.“ [6]
Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese:
http://www.jll.cz/czech-republic/cs-cz/pruzkum-trhu
4. Publikované informace
V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace
o vývoji klíčových ukazatelů trhu s komerčními nemovitostmi.
Jelikož každá společnost při průzkumu trhu vychází ze svých
vlastních informací, mohou se některé ukazatele v jednotlivých
publikovaných zprávách drobně lišit. Ve výsledku však všechny
zprávy odrážejí obdobný trend v daném segmentu trhu.

4.3 Sledované ukazatele
V zásadě všechny společnosti sledují několik základních ukazatelů:
●● Nabídku.
●● Poptávku.
●● Neobsazenost.
●● Nájemné.
●● Výnosnost nemovitostí.
●●

4.3.1 Nabídka
Sleduje se:
●● Celková zásoba prostor k pronájmu.
●● Přírůstek nových prostor za dané období.

Obr. 1 Objem investic do nemovitostí (zdroj: Colliers International).
Fig. 1 Volume of investment property (source: Colliers International).

4.3.2 Poptávka
Sleduje se:
●● Celková plocha pronajatých prostor.
●● Celková plocha předjednaných pronájmů.
●● Celková absorpce prostor.

4.1 Sledované typy nemovitostí
V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace
o vývoji trhu pro tři základní typy nemovitostí:
●● Retail – obchodní prostory.
●● Industrial – průmyslové prostory (především sklady
a logistická centra).
●● Offices – administrativní prostory.
Každá společnost definuje svou standardní jednotku v daném
typu, ke které následně vztahuje publikované ukazatele.
4.2 Sledované lokality
V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace
pro region Hlavního města Prahy. Dále region Česká republika jako
celek a z dalších měst jsou velmi často zastoupena města Brno,
Ostrava a případně i Plzeň.
Další členění bývá individuální dle publikace. Zaměření je buď
na kraje jako celky nebo na velká města.

Obr. 2 Objem pronájmů (zdroj: Colliers International).
Fig. 2 Lease volume (source: Colliers International).

4.3.3 Neobsazenost
Sleduje se:
●● Průměrná míra neobsazenosti komerčních prostor.
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Obr. 5 Nájemné v ČR 3. čtvrtletí 2017 (zdroj: Colliers International).
Fig. 5 Rent in the Czech Republic Q3 2017 (source: Colliers
International).

Obr. 3 Vývoj neobsazenosti (zdroj: Colliers International).
Fig. 3 Evolution of vacancy (source: Colliers International).

4.3.4 Nájemné
Sleduje se:
●● nájmy za nejlepší prostory v hrubém rozčlenění dle prostor
a atraktivnosti lokality.
Obchodní prostory:
●● Prime High Street Rent – nájemné za nejlepší prostory
na preferovaných obchodních ulicích. Velikost etalonu cca
100 – 200 m².
●● Prime Shopping Center Rent – nájemné za prostory
v preferovaných nákupních centrech.

Obr. 4 Nájemné v Praze 2. pololetí 2017 (zdroj: CBRE Research).
Fig 4 Rent in Prague H2 2017 (source: CBRE Research).

Sklady:
●● Prime Rent Warehouse / Logistics & Distribution space
– nájemné za nejlepší skladovací prostory (úroveň A)
v preferovaných průmyslových zónách.
●● Velikost etalonu cca 3 000 m².

Kanceláře:
●● Prime Rent – nájemné za nejlepší kancelářské prostory
úrovně A.
●● Average Rent – nájemné za kancelářské prostory úrovně B.
●● Velikost etalonu cca 500–1 000 m².

Obr. 6 Nájemné v Praze 3. čtvrtletí 2017 (zdroj: Colliers International).
Fig. 6 Rent in Prague Q3 2017 (source: Colliers International).

4.3.5 Výnosnost nemovitostí
Sleduje se tzv. „yield“. Vyjadřuje míru výnosnosti nemovitosti
(investice) vzhledem k její tržní hodnotě (nákladům investice).
V případě nemovitých věcí pak platí:
nájemné
yield 
.
hodnota nemovité věci
V publikacích se často uvádí především „Prime Yield“, který
udává výnosnost nejlepších nemovitosti v daném segmentu trhu.

Obr. 7 Prime yield v ČR 4. čtvrtletí 2017 (zdroj: CBRE Research).
Fig. 7 Prime Yield in the Czech Republic Q4 2017
(source: CBRE Research).

Obr. 8 Vývoj prime yieldu (zdroj: CBRE Research).
Fig. 8 Evolution of Prime Yield (source: CBRE Research).
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5. Příklady publikací
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6. závěr
V současné době se výnosové ocenění používá především jako
pomocný ukazatel tržní hodnoty v rámci ocenění komerčních
nemovitých věcí. Jiná situace je v případě ocenění společnosti
substanční metodou, kdy výnosy tvoří nemovitý majetek využívaný
k pronájmu. V daném případě je předepsáno ocenění takového
nemovitého majetku výnosovým způsobem.
Pro objektivní zjištění výnosové hodnoty nemovité věci je
klíčové především správné nastavení vstupních údajů. Sledováním
trhu s komerčními nemovitostmi se celosvětově zabývají významné
společnosti poskytující služby na realitním trhu. Z jejich dat mimo
jiné čerpá i tzv. „velká čtyřka“ auditorských společností.
Smyslem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s možnými
prameny zdrojů pro výnosové oceňování komerčních nemovitých
věcí. Především míra kapitalizace je velmi citlivou složkou
výnosového ocenění významně ovlivňující výslednou hodnotu.
Dnes již nelze vycházet jen z oceňovacího předpisu MF, kde
stanovené míry kapitalizace již nemusí odpovídat realitě trhu a
už vůbec nemusí odpovídat různorodosti co do polohy. Ne každý
odhadce nebo znalec disponuje takovou databází, aby si mohl

míru kapitalizace stanovit sám na základě průzkumu trhu. I kdyby
toto měla být jediná informace přejímaná z publikovaných zpráv
renomovaných společností, jistě se vyplatí o této možnosti vědět.
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