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VÝNOSOVÁ HODNOTA – VÝPOČET VĚČNOU RENTOU – 

VÝNOS SPORTOVNÍHO AREÁLU A AQUAPARKU 
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Výnosová hodnota - výpočet věčnou rentou - výnos stadion, bez započtení dotace 

Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt 

nájemné ročně - předpoklad v daném 

místě, objekt dokončený 

Celkem příjem z nájemného ročně                                                                                                                  Kč 597 229,00 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                                     

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený 

stav)                                                                                                RC (Kč) 98 724 696,32 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství  (dokončený stav)                                                                                                C  (Kč) 90 166 359,06 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               

T  (roků) 

…n 30,00 

        

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u  (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                                     

Daň z nemovitosti (orientačně vypočtena) Kč 0,00 

Pojištění                                                                                                Kč 36 813,70 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 1 895 230,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 333 179,96 

Správa nemovitostí                                                                                               Kč 12 000,00 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                               Kč 2 277 223,66 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                               Kč 597 229,00 

Výdaje ročně celkem                                                                                               Kč -2 277 223,66 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč -1 679 994,66 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                    ano 

výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč -1 679 994,66 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 7,00 

Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu 

(zaokrouhleno)                          Kč -23 999 900,00 
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Výnosová hodnota - výpočet věčnou rentou - výnos aquapark, bez započtení dotace 

Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt 

nájemné ročně - předpoklad 

v daném místě, objekt 

dokončený 

Celkem příjem z nájemného ročně 
 

Kč 1 757 872,00 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů 

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                                RC (Kč) 116 406 194,65 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství  (dokončený stav)                                                                                                C  (Kč) 91 762 726,94 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               

T  (roků) 

..n 30,00 

        

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u  (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů 

Daň z nemovitosti (orientačně vypočtena) Kč 0,00 

Pojištění                                                                                                Kč 43 643,39 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 1 928 785,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 1 181 544,02 

Správa nemovitostí                                                                                               Kč 12 000,00 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně Kč 3 165 972,41 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                               Kč 1 757 872,00 

Výdaje ročně celkem                                                                                               Kč -3 165 972,41 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč -1 408 100,41 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč -1 408 100,41 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 7,00 

Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu 

(zaokrouhleno)                          
Kč 

-20 115 700,00 
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Výnosová hodnota - výpočet věčnou rentou - výnos stadionu, se zohledněním dotace 

Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt nájemné ročně - předpoklad v 

daném místě, objekt dokončený 

Roční dotace místních vládních institucí Kč 2 767 023,94 

Příjem z nájemného ročně  597 229,00 

Celkový roční příjem Kč 3 364 252,94 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                               

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                                RC (Kč) 98 724 696,32 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství  (dokončený stav)                                                                                                C  (Kč) 90 166 359,06 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T  (roků) 

…n 

30,00 

    

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u  (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                                

Daň z nemovitosti (orientačně vypočtena) Kč 0,00 

Pojištění                                                                                                Kč 36 813,70 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 1 895 230,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 333 179,96 

Správa nemovitostí                                                                                               Kč 12 000,00 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                               Kč 2 277 223,66 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                               Kč 3 364 252,94 

Výdaje ročně celkem                                                                                               Kč -2 277 223,66 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 1 087 029,28 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                    ano výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 1 087 029,28 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 7,00 

Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu 

(zaokrouhleno)                          

Kč 15 529 000,00 
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Výnosová hodnota - výpočet věčnou rentou - výnos aquapark, se zohledněním dotací 

Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt 
nájemné ročně - předpoklad v daném 

místě, objekt dokončený 

Roční dotace místních vládních institucí Kč 8 204 790,00 

Příjem z nájemného ročně   1 757 872,00 

Celkový roční příjem Kč 9 962 662,00 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů 

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený 

stav)                                                                                                
RC (Kč) 116 406 194,65 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství  (dokončený stav)                                                                                                C  (Kč) 91 762 726,94 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T  (roků) …n 30,00 

        

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u  (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů 

Daň z nemovitosti (orientačně vypočtena) Kč 0,00 

Pojištění                                                                                                Kč 43 643,39 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 1 928 785,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 1 181 544,02 

Správa nemovitostí                                                                                               Kč 12 000,00 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně 
  

Kč 3 165 972,41 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                               Kč 9 962 662,00 

Výdaje ročně celkem                                                                                               Kč -3 165 972,41 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 6 796 689,59 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 6 796 689,59 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 7,00 

Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu 

(zaokrouhleno)                          Kč 97 095 600,00 

 


