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Souhrnná zpráva ke stanovení hodnoty  
Znalecký úkol 

Tento znalecký posudek (dále také jako „Posudek“) byl vypracován za účelem stanovení 
hodnoty části společnosti Aqua Servis MTM, s.r.o., IČ 62619268, 17. listopadu 302/22, 350 02 
Cheb, zapsána pod spisovou značkou C 6095 vedená u Krajského soudu v Plzni, která je 
předmětem prodeje v rámci insolvenčního řízení.  

Zpracovatel  
  

 Znalecký posudek zpracoval znalecký ústav Pražská znalecká kancelář, s.r.o., 
IČ 48910660, se sídlem Na Bateriích 822/9, 162 00 Praha 6 – Střešovice, zapsaná do 
Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále jen 
„Zpracovatel“), jmenovaný znaleckým ústavem na základě žádosti a v souladu s ustanovením 
§ 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky 
č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Zadavatel 
 

Zadavatelem je PhDr. Pavel Körner, Ph.D. insolvenční správce, IČ: 02735148, se sídlem 
Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, který bude dále pro účely tohoto Posudku nazýván 
jako „Zadavatel“. 

Použitelnost posudku a rozhodný den ocenění 
 

Tento Znalecký posudek je použitelný pouze pro výše uvedený účel – ocenění části 
podniku v rámci insolvenčního řízení společnosti Aqua Servis MTM, s.r.o., IČ 62619268, 17. 
listopadu 302/22, 350 02 Cheb, zapsána pod spisovou značkou C 6095 vedená u Krajského 
soudu v Plzni. 

Rozhodným dnem je 31. 12. 2017.  

Závěrečný výrok 
 

Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli 
k závěru, že hodnota vybraného majetku činí po zaokrouhlení: 

13 283 300 Kč 

(Slovy: třináct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta 
korun českých). 

Částka je uvedena bez daně z přidané hodnoty (bez DPH).
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Seznam zkratek 
 

Název Zkratka 

Běžný metr  bm 

List vlastnictví  LV 

Katastr nemovitostí  KN 
Metodika Ministerstva zemědělství ČR využívána  
k „ocenění“ hodnoty vodovodů a kanalizací v rámci  
tzv. majetkové evidence 

Metodika MZe 

Ministerstvo zemědělství ČR MZe 

Polyetylen  PE 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací  PFO 

Polyvinylchlorid PVC 

Retenční nádrž RN 

Revizní šachta RŠ 

Objednávka na zpracování znaleckého posudku  Objednávka 
Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu – Vodovod pro Cetnov, včetně příloh 1 až 6 
uzavřené mezi Aqua Servis MTM s. r. o a CHEVAK Cheb, 
a.s. ze dne 15.01.2013 

Provozní smlouva 

Znalecký posudek č. 2282-25/2008 zpracovaný Ing. 
Zdenkem Kubinčanem 27.03.2008 Posudek Zdenek Kubinčian 

Znalecký posudek č. 1713-05/2012 zpracovaný Jindřichem 
Raisem – Consult dne 2. dubna 2012 Posudek Jindřich Rais 

Vodohospodářská infrastruktura  VH infrastruktura  
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
aktuálních zákonů a vyhlášek platných k datu ocenění Zákon o oceňování majetku 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  
pro veřejnou potřebu ZoVaK 

Pražská znalecká kancelář, s.r.o., Na Bateriích 822/9,  
Praha 6 – Střešovice, 162 00 Zpracovatel 
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1 Úvod   

1.1 Znalecký úkol 
Tento znalecký posudek (dále také jako „Posudek“) byl vypracován za účelem stanovení 

hodnoty části společnosti Aqua Servis MTM, s.r.o., IČ 62619268, 17. listopadu 302/22, 350 02 
Cheb, zapsána pod spisovou značkou C 6095 vedená u Krajského soudu v Plzni, která je 
předmětem prodeje v rámci insolvenčního řízení.  

Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v tomto posudku, 
a závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům. 

Podrobnější vymezení předmětu ocenění je provedeno v kapitole č. 2.2 (Identifikace a popis 
předmětu ocenění). 

1.2 Zpracovatel  
Znalecký posudek zpracoval znalecký ústav Pražská znalecká kancelář, s.r.o., 

IČ 48910660, se sídlem Na Bateriích 822/9, 162 00 Praha 6 – Střešovice, zapsaná do 
Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále jen 
„Zpracovatel“), jmenovaný znaleckým ústavem na základě žádosti a v souladu s ustanovením 
§ 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky 
č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

1.3 Zadavatel  
PhDr. Pavel Körner, Ph.D. - insolvenční správce 
Masarykova 750/316 
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 02735148 

1.4 Prohlášení Zpracovatele 
Zpracovatel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na předmětu ocenění 

v rámci tohoto znaleckého posudku ani na zúčastněných osobách, a současně neexistuje žádný 
osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem znaleckého posudku. Svou odměnou 
zpracovatel není závislý na hodnotách dosažených vypracováním Posudku. 

Na zpracování Posudku spolupracoval tým ve složení Ing. Jiřího Štrupla, Ing. Petra Šmída 
a Ing. Jakuba Šolce. 

1.5 Použitelnost posudku a rozhodné datum ocenění 
Dle vyjádření Zadavatele je rozhodným dnem, tedy dnem, ke kterému je ocenění 

prováděno, 31. prosince 2017. Pro volbu ocenění není relevantní, zda od rozhodného dne do 
data vypracování Posudku došlo k významným změnám či skutečnostem. 

1.6 Vymezení pojmů a definice kategorie hodnoty  
S ohledem na předmět ocenění, účel zpracování znaleckého posudku a účastníky 

zamýšlené transakce bylo třeba pro níže zpracované ocenění definovat pojem hodnoty, která 
musí být stanovena s ohledem na dodržení principu tržního odstupu, tj. v takové výši, v jaká by 
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odpovídala hodnotě transakce sjednané za stejných nebo obdobných podmínek mezi nezávislými 
subjekty v běžných obchodních vztazích. 

Pro potřeby ocenění definovaného VH majetku (tj. vodovodní sítě) byla použita, v souladu 
s běžně užívanou praxí na českém vodohospodářském trhu při transakcích s obdobnými aktivy, 
metodika Ministerstva zemědělství ČR (MZe), která je standardně využívána k „ocenění“ 
vodovodů a kanalizací v rámci tzv. majetkové evidence1. Metodika navazuje na pokyny zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZoVaK) a jako „povinná“ 
oborová metoda je určena všem vlastníkům, kteří potřebují určit ceny VH majetku ať už pro 
potřeby majetkové evidence dle § 5 ZoVaK (přičemž tato evidence je podrobněji specifikována v 
§ 5-11 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k ZoVaK a je vlastníky každoročně předkládána na 
MZe), anebo nutnosti vypracování a plnění tzv. Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
(PFO) vypracovaného v souladu s § 8 ZoVaK. Podrobný popis metodiky je uveden v kapitole 3. 
Vzhledem k vysoké míře specifičnosti převážné části oceňovaného majetku bylo nutné 
postupovat podle výše uvedené metodiky, která je dle našeho názoru nejvhodnější pro daný 
předmět a účel ocenění. 

Takto stanovená hodnota odpovídá z hlediska již ustálené terminologie v české oceňovací 
praxi pojmu věcná hodnota. Tento pojem se však v daném konkrétním případě významově blíží 
pojmu tržní hodnoty, protože byť je hodnota stanovena na základě předepsané metodiky, tato 
metodika je v praxi pro vodovodní a kanalizační sítě běžně užívanou a respektovanou praxí.  

V dalším textu je tedy pro ocenění VH majetku užíván pojem věcné hodnoty (s ohledem na 
znalecké definice pojmů jednotlivých kategorií hodnoty), nicméně reálně se významově blíží 
pojmu tržní hodnota a zcela odpovídá účelu ocenění.   

Pro ostatní majetek, který není součástí inženýrských sítí, ani netvoří samostatné 
vodohospodářské objekty (nehmotný majetek – stavby, ostatní hmotný movitý majetek – 
vodoměry, telefonní ústředna), a dále pro nehmotný majetek specifikovaný v kapitole 2 Nález byl 
použit princip „continued use“, kdy je základním předpokladem ocenění pokračování jejich 
stávajícího využití. Pro tento výpočet se běžně používá nákladová metoda, která zohledňuje 
náklady na vybudování tohoto typu majetku snížené o hodnotu opotřebení. 

Ve výše uvedených metodách ocenění je dále zmiňována reprodukční hodnota. Jedná 
se o vyčíslení nákladů na pořízení majetku jakožto nového, někdy nazýváno jako Costs of 
Reproduction New – „CRN“.  

Výsledná hodnota majetku je potom dána sloučením dílčích přístupů ocenění a jejich 
výstupů. 

1.7 Zdroje informací a použité informace 
Tento dokument je zpracován na základě údajů poskytnutých Zadavatelem v rámci zadání. 

Zástupce Zadavatele poskytl při zpracování dokumentu Zpracovateli potřebné informace  
a součinnost, zejména v rámci podání vysvětlení. Dále je tento Posudek zpracován na základě 
informací dostupných z veřejných informačních zdrojů (převážně internet).  
  

                                                      
1 http://eagri.cz/public/web/file/40871/Metodicky_pokyn_CENY___2009.pdf 
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1.7.1 Předané podklady Zadavatelem 

� Vybrané údaje majetkové evidence za rok 2015, vodovodní řady; 

� Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu – Vodovod pro 
Cetnov, včetně příloh 1 až 6 uzavřené mezi Aqua Servis MTM s. r. o a CHEVAK Cheb, 
a.s. ze dne 15. 01. 2013 (dále jen „Provozní smlouva“); 

� Znalecký posudek č. 2282-25/2008 zpracovaný Ing. Zdenkem Kubinčanem 27. 03. 2008; 
� Znalecký posudek č. 1713-05/2012 zpracovaný Jindřichem Raisem – Consult dne 2. 

dubna 2012; 
� Cenový posudek C 05/2011 zpracovaný Jindřichem Raisem – Consult dne 20. května 

2011. 
 

1.7.2 Použitá literatura 

� Metoda ocenění vodohospodářského majetku dle Metodiky Ministerstva zemědělství ČR 
k „ocenění“ hodnoty vodovodů a kanalizací v rámci tzv. majetkové evidence dle zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která stanoví pořizovací ceny 
vodovodních a kanalizačních sítí dle orientačních ukazatelů na základě dokumentu 
„Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny 
objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány 
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“. 

1.7.3 Internetové zdroje a informace získané Zpracovatelem 

Použité internetové stránky: www.czso.cz; http://nahlizenidokn.cuzk.cz/; www.eagri.cz; 
www.mfcr.cz   

1.7.4 Zákony a vyhlášky 

� Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ZoVaK); 

� Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK; 

� Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon  
o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. 
(zrušena část devátá), zákona č. 257/2004 Sb. (změny v § 19 a § 20 - změny 
terminologie kapitálového trhu), zákona č. 296/2007 Sb. (zrušena část čtvrtá), zákona 
č. 188/2011 Sb. (změna oceňování cenných papírů - § 19 a § 20), zákona č. 350/2012 
Sb. (aktualizace názvosloví podle stavebního zákona) a zákona č. 303/2013 Sb. 
(rekodifikace soukromého práva). 
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1.8 Obecné předpoklady a omezující podmínky 
Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími 

podmínkami: 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných Zadavatelem. 
2. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, 

služebností nebo břemen zadlužení kromě těch, jež jsou vyznačeny v listinách 
osvědčujících vlastnictví a které bylo eventuálně sděleno zpracovateli. 

3. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založeno celé nebo část ocenění, jsou věrohodné, 
ale nebyly ve všech případech ověřovány. 

4. Tento Posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 
5. Zpracovatel nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že 

by důvodem k přezkoumání tohoto Posudku mělo být zohlednění událostí nebo 
podmínek, které by se vyskytly následovně po datu zpracování. 

6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 
7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se u podnikání oceňované společnosti plný 

soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 
8. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zpracovateli, které by mohly ovlivnit 

dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 
9. Zpracovatel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na vlastnictví cílové 

společnosti, které jsou předmětem Posudku, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost 
vzhledem k zahrnutým částem. 

10. Analýzy, názory a závěry uvedené v Posudku jsou platné jen za omezených podmínek 
a předpokladů, které jsou v Posudku uvedeny a jsou nezaujatými profesionálními 
analýzami, názory a závěry Zpracovatele. 

11. Údaje o skutečnostech obsažených v Posudku jsou pravdivé a správné. 
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2 Nález 

2.1 Popis aktuálního stavu  

2.2 Identifikace a popis předmětu ocenění  
Předmětem ocenění je vybraný majetek představující vodovodní síť a nivelační přístroj. 

Vodovodní síť  

V části obce Cetnov činí délka vodovodní sítě 5 232 m a v rámci této sítě je zároveň 135 
přípojek. Na vodovodní síť je napojeno 35 trvale žijících osob. V rámci vodovodní sítě se 
nevyskytují žádné vodojemy a čerpací stanice. Vodovodní síť lze v dané oblasti dále členit dle 
průměru a materiálu následovně: 

� Vodovodní síť PE o DN 160 v délce 1 288 m zbudovaná v roce 2008; 

� Vodovodní síť PE o DN 110 v délce 1 188 m zbudovaná v roce 2008; 

� Vodovodní síť PE o DN 63 v délce 2 756 m zbudovaná v roce 2008. 

Z poskytnutých podkladů je patrné, že je v dané oblasti vodovodní síť o průměru DN 63, DN 110 
a DN 160 (viz údaj v příloze č. 1 k Provozní smlouvě, stejně tak zpracované Posudky Jindřichem 
Raisem i Zdenkem Kubinčanem). To že v dané oblasti je vodovodní síť o DN menším než DN 
100 a vodovodní síť v rozmezí průměrů DN 101 až DN 300 je taktéž uvedeno v podkladu Vybrané 
údaje z majetkové evidence.  

Materiál vodovodní sítě je z plastu, nicméně Posudky Jindřicha Raise i Zdenka Kubinčana 
uvádějí, že DN 63 je z materiálu PE a ostatní dva průměry tj. DN 110 a DN 160 jsou z PVC. 
Nicméně dle Přílohy č. 1 k Provozní smlouvě je uvedeno, že materiál vodovodní sítě je pouze z 
PE, vzhledem k tomu, že Provozní smlouva byla uzavřena později než byly zpracovány posudky, 
je proto ve výpočtu použit materiál uvedený v příloze č. 1 Provozní smlouvy tj. pouze materiál PE.  

Uváděné délky vodovodní sítě se ve všech poskytnutých podkladech rozcházejí. Délka vodovodní 
sítě byla proto převzata z podkladu Vybrané údaje z majetkové evidence, neboť tento dokument 
je nejnovější a je zároveň předáván oborovému regulátorovi Mze. Nicméně v tomto dokumentu 
jsou rozděleny délky pouze dle průměru pro DN menší než DN 100 (délka 2 756 m) a průměr 
v rozmezí DN 101 až DN 300 (délka 2 476 m). Pro průměr DN 63 lze délku jednoznačně přiřadit, 
a to 2 756 m. Ve zpracovaných Posudcích jsou délky přiřazeny jednotlivým průměrům tj. i DN 110 
a DN 160 nicméně součet těchto délek je o 274 m delší než je uvedeno v dokumentu Vybrané 
údaje z majetkové evidence. Z tohoto důvodu byla délka pro průměr DN 110 vypočtena tak, že 
délka uvedená v Posudcích byla snížena o poměr délky daného průměru DN vzhledem k deltě 
rozdílů součtů tj. 274 m, obdobně tak byl proveden výpočet pro délku o pro průměru DN 160. 

Výpočet délky pro průměr DN 110 

Délka dle Posudku činí 1 320 m, rozdíl mezi součtem délek v posudcích pro DN 110 a DN 160 a 
součtovou hodnotou v dokumentu Vybrané údaje z majetkové evidence (2 750 m – 2 476 m) je 
274 m, výpočet délky pro průměr DN 160 je následovně vyhotoven jako 1 320 – 1 320/2 750 x 
274 = 1 188 m. 
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Výpočet délky pro průměr DN 160 

Délka dle Posudku činí 1 430 m, rozdíl mezi součtem délek v posudcích pro DN 110 a DN 160 a 
součtovou hodnotou v dokumentu Vybrané údaje z majetkové evidence (2 750 m – 2 476 m) je 
274 m, výpočet délky pro průměr DN 160 je následovně vyhotoven jako 1 430 – 1 430/2 750 x 
274 = 1 288 m. 

Stáří vodovodní sítě bylo převzato z Posudku Jindřicha Raise kde je uvedeno, že vodovodní síť 
byla zbudována v roce 2008. 

Nivelační přístroj Topcon AT-G4 

2.2.1 Identifikace vodovodních sítí  

Schematicky je identifikace vodovodních sítí znázorněna v Příloze č. 1, přičemž ocenění 
vodovodní sítě je uvedeno v Příloze č. 2. 

2.2.2 Identifikace ostatního hmotného movitého majetku 

Nivelační přístroj Topcon AT-G4, rok výroby 1997. Pořizovací cena byla v roce výroby 
23 270,- Kč. Zůstatková cena přístroje v účetnictví činí 0,- Kč. 
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3 Metody ocenění 
Vzhledem k rozdílnému charakteru oceňovaného majetku byla pro dílčí kategorie 

(popsané v kapitole č. 2 Nález) použita rozdílná metodika ocenění a výsledná věcná hodnota 
majetku vznikla sloučením dílčích přístupů ocenění.  

3.1 Volba metody 
Pro ocenění aktiv se v ČR již běžně používají výnosové metody ocenění, jako stěžejní 

metody pro stanovení hodnoty aktiva, a to vzhledem k poměru jeho kupní ceny a výnosnosti. 
Jinými slovy, aktivum má ve většině případů pro jeho majitele hodnotu v podobě budoucích 
výnosů a podle toho je také trhem aktivum hodnoceno.  

Obecně se však s infrastrukturou vodovodů a kanalizací (dále také „VaK“) běžně 
neobchoduje. Buď VaK budují obce samy anebo developer, který zbuduje VaK ve svém 
rozvojovém projektu. Vybudovanou infrastrukturu obcím běžně převádí bezúplatně nebo za 
podobných podmínek neodpovídajícím trhu, ale ani nákladům potřebným na vybudování. 
Důvodem této situace je následná zodpovědnost za správu a obhospodařování takového 
majetku. Z tohoto důvodu je vhodné hodnotu stanovit na základě „pořizovacích“ hodnot 
infrastruktury VaK. Metodika ministerstva zemědělství v podstatě vychází z pořizovacích hodnot, 
kde jsou stanoveny pro dané použité materiály a průměry konkrétní jednotkové ceny a zároveň 
je v jednotkové ceně zohledněn koeficient polohy. Následně je pořizovací hodnota upravena o 
opotřebení. Dále se často se stává, že u takto malých provozních oblastí je provoz ztrátový (kvůli 
sociálním aspektům) a tuto ztrátu obce dotují ze svých obecních rozpočtů, proto výnosová 
metoda u takto malých provozních celků může být významně problematická. S dotacemi 
z jakéhokoli rozpočtu nelze pro určení hodnoty reálně počítat. Z výše uvedeného jsme tedy toho 
názoru, že stanovení věcné ceny na základě metodiky Ministerstva zemědělství ČR (tj. oborového 
regulátora VaK) jako nejvíce vypovídající.  

Bližší popis metodik je uveden dále. 

3.2 Metodika ocenění vodohospodářských sítí a objektů dle Ministerstva 
zemědělství 

Postup ocenění vodovodní sítě byl členěn do několika dílčích kroků. Nejprve byla 
stanovena vhodná metodika ocenění, poté byly stanoveny potřebné vstupní parametry, byly 
určeny vstupní předpoklady ocenění, přičemž někdy bylo zapotřebí přistoupit k určitému 
zjednodušení, aby mohlo na závěr proběhnout vlastní ocenění majetku. 

Pro potřeby ocenění vodovodní sítě byla použita metodika Ministerstva zemědělství ČR, 
která je standardně využívána k „ocenění“ hodnoty vodovodů a kanalizací v rámci tzv. majetkové 
evidence2. Metodika navazuje na pokyny zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu jako „povinná“ oborová metoda je určena všem vlastníkům, kteří potřebují 
určit ceny VH infrastruktury ať už pro potřeby majetkové evidence dle § 5 ZoVaK (přičemž tato 
evidence je podrobněji specifikována v § 5-11 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k ZoVaK a je 
vlastníky každoročně předkládána na MZe), anebo nutnosti vypracování a plnění tzv. Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací vypracovaného v souladu s § 8 ZoVaK. V rámci 
Metodiky MZe je reprodukční hodnota (pořizovací cena) uvedených objektů dle orientačních 

                                                      
2 http://eagri.cz/public/web/file/40871/Metodicky_pokyn_CENY___2009.pdf 
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ukazatelů vypočtena na základě dokumentu „Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu 
pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a 
kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 
kanalizací - č.j.: 401/2010-15000 z 20. 1. 2010“, který metodicky stanovuje postup při ocenění 
majetku v oboru vodovodů a kanalizací (jak sítí, tak i objektů).  

Metodika MZe je určena pro stanovení reprodukční hodnoty objektů dle orientačních 
cenových ukazatelů, přičemž při výpočtu ceny vychází z technických parametrů (např. délka a 
profil potrubí). Do výpočtu reprodukční hodnoty se promítá vliv velikosti obce či města, který 
ovlivňuje náklady na jeho pořízení, pomocí úpravy cenového ukazatele koeficientem polohy. Do 
výpočtu se nepromítá stáří objektů. 

Ceny v rámci Metodiky MZe nejsou aktualizovány každý rok, poslední verze je v cenové 
úrovni roku 2009, a proto je nutné ceny v rámci této Metodiky MZe indexovat na cenovou úroveň 
roku 2018 (pomocí průměrné inflace cen stavebních prací). Jednotkové ceny jsou v metodice 
MZe uváděny včetně DPH, proto je nutné pro účely dalšího výpočtu DPH odečíst (základní sazba 
DPH v roce 2009 byla ve výši 19 %). 

Stávající hodnota vodovodní sítě, která reprezentuje věcnou hodnotu, byla vypočtena z 
jejich reprodukční hodnoty se zohledněním opotřebení a další životnosti.  

Ocenění infrastruktury Metodikou MZe bylo zvoleno především z níže uvedených důvodů:   

1. Tento přístup je standardně a dlouhodobě používán v oblasti VaK. Dále je po 
vlastnících VaK oficiálně vyžadován MZe při stanovení hodnoty majetku VaK v 
rámci tvorby a výkaznictví:  

� majetkové a provozní evidence, 

� tvorby a plnění PFO VaK. 

2. Rozsah základních jednotkových cen pro vodovodní potrubí, kanalizační stoky a 
objekty na vodovodu a kanalizaci, tj. úpravny vody, čistírny odpadních vod, 
čerpací stanice, vodojemy, vrty aj. uvedené v Metodice MZe, respektive ceníku, 
jsou komplexně uvedeny pro hlavní prvky VaK.  

3. Metodika MZe je po věcné stránce srovnatelnou metodikou k nákladovému 
způsobu ocenění, které je v tomto případě nejvhodnější metodou pro určení 
věcné hodnoty majetku. Metodika MZe je nicméně pro předmětný majetek 
komplexnější a detailnější a lépe vystihuje hodnotu majetku. 

3.2.1 Vodovodní síť 

Metodika MZe představuje ceník pro stanovení jednotkové ceny na 1 bm vodovodní sítě, 
přičemž tyto jednotkové ceny jsou uváděny pro zpevněné a nezpevněné povrchy komunikací. Pro 
účely výpočtu byly použity jednotkové ceny pro vodovodní a kanalizační sítě ve zpevněném 
(asfaltovém) povrchu komunikace, které tvoří majoritní část uložení těchto sítí v rámci vybraného 
VH majetku. Jednotkové ceny pro vodovodní sítě jsou určeny dle materiálu a profilu (DN) a 
zahrnují veškeré náklady na pořízení (tj. včetně komunikace nad sítěmi).  

V rámci měrného cenového ukazatele za 1 bm sítě dle Metodiky MZe jsou zahrnuty 
všechny základní objekty (vypouštění, odvzdušnění, armaturní šachty), běžné podchody pod 
vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi.   
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Tabulka 1: Stanovení koeficientu pro přepočet základních jednotkových cen z cenové úrovně roku 
2009 na rok 2017 pro vodovodní síť 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
koef. 

přepočtu 
VOD 

průměrná roční 
výše inflace cen 
stavebních děl 

0,50 % -0,40 % -0,20 % -0,80 % 0,50 % 1,40 % 1,30 % 2,00 % N/A 

index inflace 
cen stavebních 
děl 

1,005 1,001 0,999 0,991 0,996 1,010 1,023 1,043 1,043 

Zdroj: Zpracovatel dle podkladů ČSÚ 
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Úprava jednotkové ceny výše zmíněnými koeficienty – vodovod: 
 

Jednotková cena pro ocenění = základní jednotková cena/koef. DPH x (koef. polohy x koef. přepočtu VOD) 

 
Číselně vyjádřeno – vodovod: 
 

Jednotková cena pro ocenění = Základní jednotková cena / (1 + 19 %) x (1,05 x 1,043) 

 
Životnosti a opotřebení vodovodní sítě byly stanoveny jako vážené průměry průměrných 

životností a průměrných opotřebení majetku. Délky životností pro vodovodní síť v závislosti na 
materiálu jsou stanoveny dle standardních životností používaných ve vodárenství. Přehled těchto 
použitých životností pro jednotlivé sítě je uveden v rámci vstupních parametrů dle Metodiky MZe 
v kapitole níže.  

3.2.2 Vstupní parametry dle Metodiky MZe 

3.2.2.1 Vodovodní síť 

Pro určení jednotkové ceny vodovodní sítě, ze které pak bude výpočtem stanovena 
reprodukční hodnota sítě, byly stanoveny následující potřebné vstupní parametry:  

1. rok pořízení;  

2. materiál; 

3. jmenovitá světlost (DN);  

4. délka; 

Potřebné vstupní parametry pro vodovodní síť jsou kombinací údajů pocházejících 
z poskytnutých podkladů uvedených v kapitole 1.7.1 Předané podklady Zadavatelem.  

V dalším kroku ocenění vodovodní sítě byla stanovena věcná hodnota na základě jejich 
reprodukční hodnoty a délky životností a to v závislosti na materiálu. Životnosti a opotřebení byly 
stanoveny jako vážené průměry průměrných životností a průměrných opotřebení majetku. 
Následující tabulka uvádí standardní životnosti vodovodních sítí ve vodárenství. 
 
Tabulka 2: Přehled standardních a použitých životností pro vodovodní síť (dle materiálu) 

Materiál 
Životnost 

(roky) 

Délka aplikace  
ve vodárenství 

(roky) 

Kovové materiály 
litina – šedá, tvárná 100 > 500 

ocel 50 > 80 

Nekovové materiály 
PVC 50 <40 
PE 50 <40 
jiné 50 N/A 
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3.2.3 Předpoklady ocenění dle Metodiky MZe 

3.2.3.1 Vodovodní síť 

Pro potřeby ocenění bylo třeba stanovit následující předpoklady týkající se určitého 
zjednodušení a úprav vstupních údajů:  

� Odpočet DPH ve výši 19 % od základních jednotkových cen. 

� Přepočet základních jednotkových cen z cenové úrovně roku 2009 na 
cenovou úroveň konce roku 2017 pomocí průměrné inflace cen stavebních 
prací3. 

� Navýšení základních jednotkových cen Koef. polohy (Koef. polohy = 1,05). 

� Vodovodní síť je uloženo ve zpevněné komunikaci. 

� Hloubka uložení vodovodní sítě je v průměrné hloubce 1,5 m.  

� Průměry vodovodní sítě, které byly ve vstupních datech mezi hodnotami 
vyskytujících se v daném ceníku, tj. byly MEZI hodnotami průměrů DN, byla 
použita lineární interpolace mezi dvěma základními jednotkovými cenami 
uvedenými v ceníku pro daný materiál.  

� V případě většího opotřebení než 70 % (tj. zbývající životnost je pod 30 %), 
bylo pro daný prvek nastaveno opotřebení ve výši 70 % tj. zbývající životnost 
= 30 %). 

� V případě menšího opotřebení než 70 % (tj. zbývající životnost je nad 30 %), 
bylo pro daný prvek opotřebení určeno dle skutečnosti. 

� Životnost materiálů PE byla přidělena dle PVC. 

Přehled „zjednodušení“ pro jednotlivé kategorie vstupních dat sítí (vodovod i kanalizace) 
uvádí následující tabulka. 

Tabulka 3: Přehled „zjednodušení“ pro jednotlivé kategorie vstupních dat vodovodní sítě 

Kategorie Údaj Úprava údaje v rámci „zjednodušení“ 

MATERIÁL 
vodovod PE PVC 

ŽIVOTNOST 
vodovod PE dle PVC 

 

  

                                                      
3 Dle ČSÚ (www. czso.cz) 
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3.3 Metodika ocenění ostatního majetku (nemovitého, hmotného 
movitého a nehmotného majetku) 

V této části uvádíme základní metodologii ocenění vztahující se k oceňovanému druhu majetku. 
Další popis a upřesnění použitých oceňovacích metod je uvedeno u ocenění samotných skupin 
dlouhodobého majetku dále ve Vyjádření. 

3.3.1 Nákladová metoda 

Tato kapitola popisuje základní metodu oceňování hmotného movitého majetku. Ocenění 
hmotného movitého majetku probíhá zpravidla v několika po sobě jdoucích krocích. 

3.3.1.1 Výchozí cena 

Nejdříve je nezbytné zjistit aktuální výchozí cenu stejného nebo obdobného majetku k datu 
ocenění. Lze vycházet z cen jednotlivých položek majetku, za které je majetek obchodován, 
případně lze využít přepočet historické pořizovací ceny pomocí indexů cen výrobců nebo 
spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým úřadem. 

3.3.1.2 Technická hodnota 

Výchozí cenu je nutno upravit na bázi technické hodnoty, která vyjadřuje stav daného předmětu 
ocenění. Technická hodnota se spočte na základě vztahu: 

 

TH ............... technická hodnota 
VTH ............ výchozí technická hodnota 
ZA ............... základní amortizace 
PS ............... přirážky a srážky 

Výchozí technická hodnota představuje souhrnné ocenění technických a výkonových parametrů 
předmětu ocenění ve vztahu k technickým parametrům nového předmětu „továrně“ vyrobeného 
ke dni ocenění. Výchozí technická hodnota nového předmětu je 100 %, po celkové opravě 50 % 
– 80 %, po generální opravě až 90 %. 
Základní amortizace vyjadřuje opotřebení předmětu ocenění a pro její stanovení existuje 
v odborné literatuře řada metod.4 K volbě metody je vždy nutno přistupovat individuálně v 
závislosti na daném předmětu ocenění a jeho charakteristikách. 
Mezi hojně v praxi využívané metody patří: 

1. Metoda lineární: 
� předpokládá růst opotřebení přímo úměrně s časem, opotřebení se pohybuje 

v rozmezí od 0 do 1, na jehož konci je majetek již dále nepoužitelný. 
� Celkové opotřebení = stáří

životnost
 

  

                                                      
4 MAKOVEC, Jaromír. Oceňování strojů a výrobních zařízení. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-
245-11037. 
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2. Metoda lineární se zbytkem: 
� předpokládá, že majetek má i po dožití stále určitou hodnotu. 
� Celkové opotřebení = stáří

životnost
, kde c=stupeň opotřebení, např. do 0,9 

3. Metoda kvadratická: 
� předpokládá nízké opotřebení v počáteční fázi využívání, v konečné fázi 

opotřebení prudčeji narůstá. 

� Celkové opotřebení = stáří2

životnost2 
4. Metoda semikvadratická: 

� předpokládá vývoj opotřebení jako průměr mezi lineární a kvadratickou metodou. 
5. Metoda logaritmická: 

� vychází z pravidel složeného úrokování. 
6. Metoda Vogelsova: 

� jedná se o formu progresivního opotřebovávání se zbytkovou hodnotou 
opotřebení. 

� Celkové opotřebení = 1 - očekávaná zůstatková hodnota
2

* (3 * stáří
životnost

- stáří2

životnost2 ) 
7. Analytické metody: 

� celkové opotřebení daného majetku vyjadřuje opotřebení všech dílčích částí. 
Přirážky a srážky upravují základní amortizaci. Přirážka vyjadřuje vyšší hodnotu předmětu 
ocenění, než by odpovídalo obvyklé hodnotě zjištěné podle amortizační stupnice. Srážka pak 
analogicky hodnotu nižší. 

3.3.1.3 Cena časová 
Cena časová se určí vynásobením výchozí ceny předmětu ocenění a jeho technické hodnoty. 
Cena časová vyjadřuje hodnotu, za kterou by se dal předmět ocenění se shodným opotřebením 
znovu pořídit k datu ocenění. 

3.3.1.4 Koeficient prodejnosti 

Koeficient prodejnosti vychází z aktuální situace trhu s oceňovaným předmětem. Často však 
bývá problematické tento koeficient odhadnout.  
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4 Znalecký posudek  

4.1 Vodovodní sítě 
Postup výpočtu pro stanovení reprodukční a věcné hodnoty vodovodní  

sítě byl proveden dle následujících dílčích kroků:  

1. Reprodukční hodnota byla vypočtena jako: 

Reprodukční hodnota (Kč bez DPH) = délka (bm) x jednotková cena pro ocenění (Kč/bm) 

2. Jednotková cena pro ocenění představuje hodnotu z ceníku pro složku vodovod stanovenou 
dle DN a materiálu (případně upravenou dle „předpokladů ocenění“). 

Jednotková cena pro ocenění (Kč bez DPH) =  
základní jednotková cena/koef. DPH x (koef. polohy x koef. inflace VOD) 

3. Pro každou položku vodovodní sítě byla stanovena zbývající životnost dané 
infrastruktury (případně upravena dle „předpokladů ocenění“): 

Zbývající životnost = normová životnost  – využitá životnost (dle roku pořízení) 

4. Pro každou položku vodovodní sítě dle DN bylo stanoveno % zbývající životnosti 
(případně upraveno dle „předpokladů ocenění“): 

% zbývající životnosti = zbývající životnost / normová životnost 

5. Pro každou položku vodovodní sítě byl vypočten „Jednotkový odpis“: 

Jednotkový odpis (Kč bez DPH) =  
reprodukční hodnota / normová životnost  

6. Věcná hodnota byla vypočtena jako: 

Věcná hodnota (Kč bez DPH) =  
% zbývající životnosti x reprodukční hodnota 

 
 
Tabulka 4:  Celkový přehled výsledných hodnot ocenění vodovodní sítě 

VODOVODNÍ SÍŤ Hodnota 

Reprodukční hodnota (RH) 16 602 584,00 (Kč bez DPH) 

Věcná hodnota (VH) 13 282 069,00 (Kč bez DPH) 

Průměrná hodnota za bm dle RH 3 173,00 (Kč bez DPH) 

Průměrná hodnota za bm dle VH 2 539,00 (Kč bez DPH) 

Průměrná životnost dle normových životností 50 let 

Zbývající průměrná životnost 40 let  
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4.2 Ostatní majetek (nemovitý, hmotný movitý a nehmotný majetek) 
Tržní hodnota Movitého majetku, konkrétně nivelačního přístroje Topcon AT-G4, byla pomocí 
nákladové metody stanovena na základě reprodukčních hodnot majetku, následně byla 
k danému majetku přiřazena technickoekonomická životnost, která činí 5 až 10 let (zvolili jsme 7 
let), a stanoveno základní opotřebení.  
Upravená pořizovací cena byla vypočítána z historické pořizovací ceny, která byla upravena 
pomocí indexů cen průmyslových výrobců dle klasifikace CZ-CPA. Tyto indexy pravidelně 
zveřejňuje Český statistický úřad od roku 1991. Pomocí indexů je tak možné historické pořizovací 
ceny co nejvíce přiblížit cenám k datu ocenění. Pro přepočet byly použity diferencované indexy 
cen průmyslových výrobců podle jednotlivých skupin průmyslových výrobků nejvíce odpovídající 
charakteru a užití oceňovaných movitých věcí. Počátečním rokem pro přepočet historických cen 
byl zvolen rok pořízení. Tím došlo k přepočtu cen na úroveň k datu ocenění.  
Výpočet je podle následujícího vzorce: 

 
TH ............... tržní hodnota 
UPC ............ upravená pořizovací cena 
VTH ............ výchozí technická hodnota 
ZA ............... základní amortizace 
PS ............... přirážky a srážky 
 
Tabulka 5 indexy cen prům. výrobců pro drobný dlouhodobý hmotný majetek (zdroj: ČSÚ) 

 

 

 
 
Výchozí technická hodnota je rovna 100 %. Stupeň základní amortizace je určen pomocí 
Vogelsovy metody (viz kapitola 3.2.1.2 Technická hodnota) dle odhadu očekávané životnosti 
aktiva. Zbytková hodnota tohoto majetku je odhadnuta na 5 % z upravené pořizovací ceny a 
vychází z předpokladu, že každé zařízení, které nadále slouží k podnikání, má určitou zbytkovou 
hodnotu, v daném případě na úrovni 5 % upravené pořizovací ceny. 
Přirážky a srážky dále upravují základní amortizaci. Přirážka vyjadřuje vyšší hodnotu předmětu 
ocenění, než by odpovídalo obvyklé hodnotě zjištěné podle stupně amortizace. Srážka pak 
analogicky hodnotu nižší. V tomto Posudku nebyly použity žádné přirážky ani srážky. 
Jedná se o ocenění reálné, jež by mělo odpovídat aktuálním cenám, za něž lze majetek k datu 
ocenění pořídit (resp. prodat), tedy odpovídá tržní hodnotě. 
Tabulka 6 Ocenění movitého majetku (dle klasifikace CZ-CPA) 

 
Celková tržní hodnota Movitého majetku je po zaokrouhlení 1 200,- Kč. 

kategorie klasifikace odvětví 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 CI 265 Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje 112 112,6 106,7 101,8 100,1 95,2 99,7

kategorie klasifikace odvětví 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 CI 265 Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje 99,3 95,7 99,3 99,6 95,4 103,4 98,2

kategorie klasifikace odvětví 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 CI 265 Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje 99 101,6 100,2 100,3 100 99,7
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nivelační přístroj Topcon AT-G4 23 270 01.01.1997 1997 1 24 812 7 21,0 0,950 1 200
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5 Rekapitulace 
Hodnotu části společnosti Aqua Servis MTM, s.r.o., IČ 62619268, 17. listopadu 302/22, 350 02 
Cheb, zapsána pod spisovou značkou C 6095 vedená u Krajského soudu v Plzni, která bude 
předmětem prodeje v rámci insolvenčního řízení, jsme na základě použitých metod ocenili k datu 
ocenění 31. prosince 2017následovně: 

� vodovodní sítě na:  13 282 069,- Kč 
� ostatní movitý majetek na: 1 200,- Kč 
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6 Závěrečný výrok  
Na základě výpočtů provedených v kapitolách č. 4.1 až 4.2 tohoto znaleckého posudku činí 

hodnota vybraného vodohospodářského majetku po zaokrouhlení částku v Kč:  
 

 

13 283 300 Kč 

(Slovy: třináct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta 
korun českých). 

 
 
 
 
Částka je uvedena bez daně z přidané hodnoty (bez DPH).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nakládání s obsahem znaleckého posudku a znaleckým posudkem jako celkem se řídí zákonem č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; jeho obsah ani jeho jednotlivé části nesmí být 
reprodukovány, ukládány do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy pro používání v 
zobrazovacích zařízeních a přístrojích za účelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným účelům bez 
předchozího písemného souhlasu podepsaného Zhotovitele.  
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8 Přílohy  
Příloha č. 1: Mapový podklad vodovodní sítě 
Příloha č. 2: Ocenění vodovodní sítě 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1: Mapový podklad vodovodní sítě 
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Legenda

Vodovody Vodovody - trasování
sítí

stávající navrhované rekonstrukce
návrh změny



 

 

 

Příloha č. 2: Ocenění vodovodní sítě 
 



infrastruktura metodika materiál - zadání materiál - ve výsledku DN pomocné označení Kč/bm

Vodovodní síť PE PVC 63 PVC63 2 645
Vodovodní síť PE PVC 110 PVC110 3 445
Vodovodní síť PE PVC 160 PVC160 4 053



Pč Feature Type Rok 
uvedení do 
provozu

Jmenovitá 
světlost - vstup

Jmenovitá 
světlost - 
výpočet

Materiál - 
vstup

Materiál - 
výpočet

Délka 
odečtená 

[m]

Město/obec Katastr Etapa života Uložení životnost zbývající 
životnost

zbývající 
životnost pro 
výpočet

% zbývající 
životnosti

% zbývající 
životnot pro 
výpočet

Jednotková 
cena dle 

metodiky Mze

Reprodukční hodnota dle 
metodiky MZe 

(tis. kč bez DPH)

Reprodukční hodnota dle 
metodiky MZe 

(tis. kč bez DPH) 
zaokrouhleno na koruny

Jednotkový odpis
(tis. kč bez DPH)

Věcná hodnota 
(tis. kč bez DPH)

Věcná hodnota 
(tis. kč bez DPH)

zaokrouhleno na koruny

1 Roz.řad 2008 160 160 PE PVC 1 288         Cetnov Cetnov KÚ 650838 V provozu Uložení v zemi 50 40 40 80% 80% 4 053        5 220 228                     5 220 228                        104 405                  4 176 183                          4 176 183                        
2 Roz.řad 2008 110 110 PE PVC 1 188         Cetnov Cetnov KÚ 650838 V provozu Uložení v zemi 50 40 40 80% 80% 3 445        4 093 019                     4 093 019                        81 860                    3 274 416                          3 274 416                        
3 Roz.řad 2008 63 63 PE PVC 2 756         Cetnov Cetnov KÚ 650838 V provozu Uložení v zemi 50 40 40 80% 80% 2 645        7 289 337                     7 289 337                        145 787                  5 831 470                          5 831 470                        

Celkem 5 232    50 40 40 80% 80% 3 381     16 602 584,71       16 602 584,00 13 282 067,77            13 282 069,00          
Rozdíl zaokrouhlení: -0,7067 Rozdíl zaokrouhlení: 1,2347

3173 2539

Vstupy Výpočet

Jednotková cena dle Reprodukční hodnoty Jednotková cena dle Věcné hodnoty

1
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