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APELEN Valuation a.s., znalecký ůstav pro obor ekonomika

1 Preambule

1.1 Prohlášení znalce

Jakožto znalecký ústav v oboru ekonomika, tímto prohlašujeme, že zpracovaný znalecký posudek

zohledňuje všechny nám známé skutečnosti, které mohly ovlivnit uvedené závěry nebo stanovenou

hodnotu předmětu oceněnĹ Rovněž prohlašujeme, že v současné době ani v blízké budoucnosti

nebudeme mít účast ani prospěch z vlastnického práva k předmětů ocenění, kterých se tento znalecký

posudek týká. Výkon znalecké činnosti, ani naše další aktivity, ani honorář za vypracování tohoto

znaleckého posudku, nezávisí na dosažených závěrech nebo stanovených hodnotách.

1.2. Obecné předpoklady a omezující podmínky

Zodpovězení výše uvedené otázky bylo vypracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady

a dále v textu uvedenými omezujícími podmínkami:

1. Nebyla převzata žádná odpovědnost za úplnost a správnost používaných dat, podkladů a

informací, ani za právní náležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva.

2. Informace a data potřebná k vyhotovení tohoto znaleckého posudku byla čerpána z veřejných

zdrojů a od zadavatele posudku. Znalec předpokládá, že tyto zdroje jdou spolehlivé a

věrohodné.

3. Tento znalecký posudek smí být použit pouze pro daný účel. Posudek nesmí být ani jako celek

ani jeho jednotlivé stránky kopírován nebo rozmnožován pro jiné účely bez písemného

souhlasu znalce.

n
1.3 Účel zpracováníposudku

Účelem tohoto posudku je zhodnocení závěrů a postupů Revizního znaleckého posudku č. 25-

458/2017 zpracovaného znaleckým ústavem Appraising Alpha znalecký ústav, s.r.o. dne 6.6. 2017

na odhad ceny obvyklé resp. tržní hodnoty pozemků zapsané na LV č. 2829 v k.ú. Dolní Litvínov

k datům 28.4.2010 a 7.2.2012 a k zodpovězení zadaných znaleckých otázek, (dále také „Posudek”

nebo „hodnocený Posudek”).

V následující tabulce jsou uvedeny základní podklady použité při vypracování znaleckého posudku.

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2829

Revizní znalecký posudek č, 25-458/2017 zpracovaný znaleckým ústavem Appraising Alpha

— malecký ústav, s.r.o.

Znalecký posudek č, 851-17/2020 na určení hodnoty zajištění, zpracovaný naším znaleckým

ústavem APELEN Valuation a.s. ze dne 1 12,2020

Kopie katastrální mapy pořízená dálkovým přístupem přes

Znalecký posudek č, 877-43/2020 4



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

a Mapy ht-tp;!(mapy,gdäľíps://www.googte.cz]maps(

Územní plán Litvínova

Zákon č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku v aktuálním znění

Zákon 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v aktuálním znění

Vyhláška 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v aktuálním znění

Odborný webový portál pro stavebnictví a technická zařízení budov (https://oze.tzb-info.cz)

n. Webový portál seznam a mapa FVE v ČR (https://www.elektrarny.pro)

12. Tisková zpráva Energetického regulačního úřadu z 22.2.2012

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Brno 2016, Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. ISBN:
n.

978-80-7204-930-1

Odhad hodnoty pozemků, 10M Praha, Zbyněk Zazvonil, ISBN: 978-80-245-1211-2

Metodický pokyn pro tržní/netržní oceňování nemovitých věcí Česká komora odhadců
16.

majetku, aktualizace 2016

Mezinárodní oceňovací standardy IVSC 2017

18. Realizované prodeje pozemků v lokalitě zjištěné z katastru nemovitostí

Jak již je uvedeno, popis a ocenění předmětných nemovitých věcí je i součástí našeho znaleckého

posudku č. 851-17/2020 ze dne 11.2.2020, na který plně odkazujeme.

Nicméně, považujeme i tak za vhodné v první řadě znovu přehledně popsat oceňované nemovité

věci.

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

2 Nález

2.I. Základní informace o oceňovaných nemovitých věcech

Tabulka č. I : Informace o nemovité věci

Parce č. Výměra ('11 )

764/1 744

846 613 915

929 447

932 22 700

933 20 699

Celkem 658 505

Druh pozemku

ostatní locha

ostatní locha 

ostatní locha

vodní locha

vodní plocha

Zpusob ochrany

značka eodetického bodu

Pozn.: Přehled k datům ocenění 28.4.2010 a 7.2.2012

Dle LV č. 2829, k.ú. Dolní Litvínov, obec Dolní Litvínov, byla vlastníkem nemovitostí ke dni

7.2.2012 společnost HT ENERGY s.r.o., Blanická 845/9, Vinohrady, 120 OO, Praha 2, nikoli

HELIOS Tech., a.s., jak chybně uvádí revidovaný Posudek. Výpis z KN ke dni 28.4.2010 pak sice

uvádí jako vlastníka HELIOS Tech., a.s., nicméně již byla provedena plomba a společnost HT

ENERGY s.r.o. tak nabyla nemovitosti s právními účinky ke dni 26.2.2010. Tato informace

v revidovaném Posudku chybí.

Na předmět ocenění ke dnům ocenění vztahuje následující omezení vlastnických práv:

Věcné břemeno (podle listiny) ochranné pásmo etylenovodu

Oprávnění pro UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, Litvínov, 436 70, IČO: 27597075

Povinnost k Parcele: 764/1, Parcela: 846, Parcela: 929

Listina: Rozhodnutí správního orgánu KNV v Ústí nad Labem OVÚP:-937/1977 /Ča/MR ze dne

23.06.1977. Právní moc ke dni 09.07.1977. Z-3908/2002-508

Další omezení vlastnických práv k datu 24.8.2011:

Zástavní právo smluvní ve výši 31.000.000,-Kč s příslušenstvím

Oprávnění pro Metropolitní spořitelní družstvo, Běhounská 108/7, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČO:

25571150

Povinnost k Parcele: 764/1, Parcela: 846, Parcela: 929, Parcela: 932, Parcela: 933

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.02.2011, Právní účinky vkladu

práva ke dni 14.02.2011. V-826/2011-508

Zástavní právo smluvní ve výši 20.000.000,-Kč s příslušenstvím

Oprávnění pro Metropolitní spořitelní družstvo, Běhounská 108/7, Brno-mčsto, 602 OO Brno 2, IČO;

25571150

Povinnost k Parcele: 764/1, Parcela: 846, Parcela; 929, Parcela: 932, Parcela: 933

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč,z, ze dne OI .03.2011, Právní

účinky vkladu práva ke dni 01.03.2011, V-1256/2011-508

Znalecký posudek č. 877-43/2020 6



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou.
Jednalo se o návrh vkladu zástavního práva smluvního ve prospěch Metropolitního spořitelního
družstva. V-5246/2011-508

Další omezeni vlastnických práv k datu 28.2.2012:

Zástavní právo smluvní ve výši 31.000.000,-Kč s příslušenstvím
Oprávnění pro Metropolitní spořitelní družstvo, Běhounská 108/7, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČO:

25571150

Povinnost k Parcele: 764/1, Parcela: 846, Parcela: 929, Parcela: 932, Parcela: 933
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.02.2011, Právní účinky vkladu

práva ke dni 14.02.2011. V-826/2011-508

• Zástavní právo smluvní ve výši 27.000.000,-Kč s příslušenstvím
Oprávnění pro Metropolitní spořitelní družstvo, Běhounská 108/7, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČO:

25571150

Povinnost k Parcele: 764/1, Parcela: 846, Parcela: 929, Parcela: 932, Parcela: 933

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 22.08.2011. Právní

účinky vkladu práva ke dni 23.08.2011. V-5246/2011-508

Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou.

Jednalo se o návrh vkladu zástavního práva smluvního ve prospěch Metropolitního spořitelního

družstva. V-653/2012-508

Zástavní právo smluvní ve výši 68.000.000,-Kč s příslušenstvím s oprávněním pro Metropolitní

spořitelní družstvo, Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČO: 25571150 a povinností k

parcelám: 764/1, 846, 929, 932, 933 podle listiny: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze

dne 27.02.2012, které nabylo právních účinků vkladu práva ke dni 27.02.2012.

2.2. Celkový popis nemovitých věcí

Lokalita: Pozemky (parc. č. 764/1, 846, 929, 932 a 933) se nacházejí v okrese Most mezi městy Most

a Litvínov při silnici č. 27. Pozemky jsou přístupné ze silnice č. 27. Jejich celková rozloha je

658 505 m
2
.

GPS: 50035'6.530”N, 13 035'28.010”E

Vlastní pozemky tvoří zalesněná plocha vzniklá rekultivací bývalé Hornojiřetínské výsypky, Pozemky

jsou svažité. Na pozemcích se nacházejí i přírodní jezírka. Pohyb po Pozemcích je možný

nezpevněnými lesními cestami,

Věcné břemeno: na listu vlastnictví č. 2829 (k datu ocenění) je uvedeno věcné břemeno ochranného

pásma etylenovodu ve prospěch společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Jedná se o nadzemní trubní

vedení, které vede souběžné se silnicí č. 27. Toto ochranné pásmo zasahuje do ploch parcel parc.

764/1, 846, 929. Toto ochranné pásmo omezuje využití daných pozemků budování staveb, železniční

vlečky, vést elektrická vedení, kanalizaci, sdělovací kabely apod.).

Znalecký posudek č. 877-43/2020 7



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Obrázek č. 1: Rozsah ochranného ásma daného včcn 'm břemenem

Obrázek č. 2: Ma a okolí

LITVINOV

Znalecký posudek C. 877-43/2020



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Obrázek č. 3: Katastrální mapa

parcela parc. č. 846/5. V době ocenění součást parcely 846, nyní ve vlastnictví jiného vlastníka.

Parcely parc. č. 764/1, 846/4, 929, 932, 933. V době ocenění byla parcela 846/4 součást parcely 846.

Znalecký posudek č. 877-43/2020



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Územní plán

1
oceňované Pozemky byly k datu ocenění vedeny v plochách PX plochy výroby a skladování -
výroba specifická, RP plochy lesních rekultivací a VV plochy vodní a vodohospodářské.

Na části parcely parc. č, 846 (v současnosti parcela parc. č. 846/5 0 rozloze 240 744 rn2) byl v roce
2010 změněn územní plán na využití části této parcely pro výstavbu fotovoltaické elektrárny PX
plochy výroby a skladování - výroba specifická) viz níže:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010
Vydání změny č. 7 územního plánu města Litvínova

Zastupitelstvo města Litvínova, v y d á v á
usnesením č. 1524/49 ze dne 30.9.2010 změnu č. 7 územního plánu města Litvínova, schváleného

usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 902/37 dne 29, I l, 2001, jehož závazná část byla vydána

obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. 79/2002, změněného změnou č. I tohoto územního

plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 1192/46 dne 26. 9.2002, jejíž závazná

d
část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. 82/2002, změnou č. 2/I tohoto

územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 407/16 dne 29. I .2004, jejíž

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. I/2004, změnou č. 2/2 tohoto

územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 768/21 dne 24.6.2004, jejíž

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. 5/2004, změnou č. 3 tohoto

územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 1063/29 dne 19.5.2005, jejíž

závamá část byla

vydána obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. 5/2005, změnou č. 4 tohoto územního plánu,

schválenou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 63/3 dne 14.12.2006, jejíž závazná část byla

vydána obecně závaznou vyhláškou města Litvínova č. 5/2006, změnou č. 5 tohoto územního plánu,

vydanou usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. 509/18 dne 28.2.2008 formou opatření obecné

povahy č. 1/2008 a změnou č. 6 tohoto územního plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva města

Litvínova č. 675/23 dne 31.7.2008 formou opatření obecné povahy č. 2/2008.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1. Nově se vymezují a mění tyto funkční plochy:

c) Vymezení nových přestavbových ploch v zastavěném území

změna č. ozn. funkční využití stávající funkční využití navrhované výměra v ha

Z7/6 75 plochy rekultivací průmyslová výroba specifická -FVE 24,0744

Přestavbová plocha Z7/6 je určena pro dočasné využití Hornojiřetínské výsypky pro instalaci

fotovoltaické elektrárny. Rozsah a podmínky využití přestavbové plochy byly koordinovány ze

zpracovatelem SEA posouzení vlivů změny č. 7 územního plánu na životní prostředĹ

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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APELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Obrázek č. 4: Územní plán

58
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PX plochy výroby a skladování - výroba specifická

Plochy určené výhradně pro umístění zařízení fotovoltaických elektráren.

Přípustné využití:

Plochy technické infrastruktury

Podmínečně přípustné využití:

Není stanoveno.

Nepřípustné využití:

Stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmínečně přípustném využití a zároveň s

nimi nesouvisející.

Podmínky prostorového uspořádání:

zastavení pozemku — max. 5 % včetně zpevněných a pojezdových ploch minimální % zeleně - 95 % s

možností instalace fotovoltaických panelů výšková hladina 4,0 m (související provozní objekty na

zpevněných plochách). Nosné konstrukce fotovoltaických panelů budou umístěny na vegetační

povrch, který bude řádné udržován s cílem zamezení růstu plevelů či eroze vegetačního krytu. Po

ukončení činnosti fotovoltaické elektrárny bude prostor navrácen do původního stavu.

Plochy lesní viz 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

15 - Plochy lesní

(l) Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro

les.

(2) Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění tiĺnkcĺ lesa, pozemky staveb a zařízení
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury,

V podrobnějším členění na:

- RL rekreační lesy

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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1 A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

1 RP plochy lesních rekultivací

- LPF plochy lesního půdního fondu

Přípustné využití:

- není stanoveno

1
Podmínečně přípustné využití:

není stanoveno

Nepřípustné využití:

Stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmínečně přípustném využití a zároveň s

nimi nesouvisející.

VV plochy vodní a vodohospodářské viz 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

S 13 Plochy vodní a vodohospodářské

(I) Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s

vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění

dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany

přírody a krajiny.

(2) Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné

pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Přípustné využití:

- není stanoveno

Podmínečně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

Stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmínečně přípustném využití a zároveň s

nimi nesouvisející.

Dále také „Pozem ky”.

Tolik tedy popis předmětných nemovitých věcí. V další části textu se již budeme věnovat revizi

obsahu předloženého znaleckého posudku.

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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3. Posudek - hodnocení znaleckého posudku č. 25-458/2017

zadavatelem nám byl předložen Posudek vypracovaný Appraising Alpha --- znalecký ústav, s.r.o. ze

dne 6.6.2017, který byl vypracován za účelem revize znaleckých posudků

č. 7/964/2010 a č. 2268/10 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače zhotovených dne

28.4.2010, které odhadli hodnotu Pozemků ke dni 16.2.2010.

č. 2/0137/2012 a č. 2375/12 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače zhotoveného dne

7.2.2012, které odhadli hodnotu Pozemků ke dni 1,2.2012,

V dalším textu se budeme věnovat jednotlivým pasážím Posudku, vypracovaného Appraising Alpha

znalecký ústav, s.r.o. s tím, že dle našeho názoru posudek obsahuje některé významné nesrovnalosti a

chyby.

l) Na úvodní straně je uvedeno, že jde o Posudek „o ceně nemovitostí sestávající z pozemků p.č.

746/1, p.č. 746, p.č. 929, p.č. 932 a p.č. 933, včetně všech součástí a příslušenství, vk.ú. Dolní

Litvínov, obec Litvínov, uvedeného na listu vlastnictví č. 2829 (ze dne 16.3.2010), Katastrálního úřadu

n
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, a to dle Opatření č.j. NCOZ-6893-40/TČ-2016-417604

dne 7.4.2017”.

V Posudku je chybně uveden výčet posuzovaných pozemků. Předmětem ocenění není pozemek

parc. č. 746, ale parc. č. 846.

2) V Posudku je uveden, jako podklad, list vlastnictví č. 2829 ze dne 16.3.2010. Na straně 5

Posudku, část „7. Zvláštní ujednánŕ' je uvedeno, že ocenění je provedeno k datům 28.4.2010 a

7.2.2012. Tato data jsou pozdější než list vlastnictví uvedený v Posudku.

V Posudku chybí list vlastnictví oceňovaných Pozemků k datům jejich ocenění k potvrzení

rozsahu ocenění.

3) Revidovaný posudek č. 7/964/2010 a č. 2268/10 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa

Hubače byl sice zhotoven ke dni 28.4.2010, ale pozemky byly v tomto znaleckém posudku oceněny

k 16.2.2010. Hodnocený Posudek ze dne 6.6.2017 ocenil k datu 28.4.2010, ačkoliv měl dle zadání

ocenit k 16.2.2010. Tedy formálně data ocenění nesouhlasí.

Revidovaný posudek č. 2/0137/2012 a č. 2375/12 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače byl

sice zhotoven ke dni 7.2.2012, ale pozemky byly v tomto znaleckém posudku oceněny k 1.2.2012.

Hodnocený Posudek ze dne 6.6.2017 ocenil k datu 7.2.2010, ačkoliv měl dle zadání ocenit k 1.2.2012.

Tedy formálně data ocenění nesouhlasí.

4) V Posudku je dále uvedeno, že „Prohlídka byla provedena dne 5,62017 bez přítomnosti

vlastníka nemovitosti”. V Posudku však chybí jakákoliv fotodokumentace oceňovaných Pozemků,

i když by výrazné přiblížila charakter oceňovaných Pozemků a patří k základní součásti každého

znaleckého posudku na ocenění nemovitostí,

5) V přehledu podkladů Posudku je uveden list vlastnictví č, 2829 ze dne 16.3,2010, ačkoliv na

str. 5 Posudku, část „7. Zvláštní ujednání" je uvedeno, že ocenění je provedeno k datům 28.4.2010 a

7.2.2012. Tato data jsou pozdější než list vlastnictví uvedený jako podklad v Posudku, Nesouhlasi ani

vlastník pozemků, když k datům ocenění byl vlastníkem HT Energy a.s,

Znalecký posudek C, 877-43/2020
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V posudku chybí list vlastnictví oceňovaných Pozemků k datům jejich ocenění k potvrzení

rozsahu ocenění.

6) V Posudku jsou uvedeny nespecifikované „Informace z veřejně dostupných zdrojů". Jiné,

přesnější citace použití cizích zdrojů, nejsou uvedeny, i když je na nich v Posudku založena celá

„Analýza” v části „B.Posudek'í na str. 7.

7) V podkladech v bodě 4 na str. 5 jsou uvedeny „snímky pozemkových map", v Posudku však

uvedeny nejsou, i když by výrazně přiblížily charakter oceňovaných Pozemků.

8) V podkladech v bodě 4 na str. 5 je uveden „územní plán města Litvínov”, v Posudku však

uveden není, i když i ten by výrazně přiblížil charakter oceňovaných Pozemků, přičemž 36,6%

výměry tvoří v roce 2012 stavební pozemky, usnesení o změně územního plánu bylo vydáno

30.9.2010.

9) Celkový popis nemovitostí - U každého oceňovaného pozemku je pouze krátká charakteristika

jeho zatřídění v územním plánu (není zde uvedena plocha, skutečné využití, tvar, sklonitost apod.)

Navíc je zde, podle našeho názoru nadbytečně, uvedena informace, že žádný z těchto pozemků není

zahrnut v hranicích LPIS (Veřejném Registru půdy sloužící, jak sám Znalec uvádí, především k

ověřování údajů v žádostech o dotace o udělení zemědělských dotací). Nikdo na těchto Pozemcích

nežádal o zemědělské dotace.

IO) „Ocenění porovnávací metodou — porovnání nabídky a poptávky” v této části je na str. 7

uvedeno, že porovnání cen srovnatelných nemovitostí bylo uskutečněno z realizovaných prodejů

v roce 2010 a v roce 2012 ve srovnatelných lokalitách a že hodnoty byly získány z databáze

zpracovatele a databáze realitních kanceláří.

Ve výpočtu na str. 12 je však uvedeno, že se jedná o realizované prodeje pouze z databáze znalce a že

ŕ'vzhledem k absenci informací o skutečně realizovaných cenách prodejů zemědělských pozemků

v roce 2010 jsou za výchozí hodnoty považovány ceny zjištěné v roce 2012 se započtením koeficientu

inflace", čili nikoliv z realizovaných prodejů z roku 2010, jak se uvádí na str. 7. Jde tedy o zřejmé

nesrovnalosti.

Ani tvrzení, že se jedná o srovnatelné lokality, neodpovídá skutečnosti — viz dále.

11) Nejrozsáhlejší částí Posudku je „Analýza” (str. 7 — IO).

Jedná se ale víceméně pouze o články z internetu, avšak bez jednoznačného uvedení těchto zdrojů.

Navíc textace vyvolává dojem, že se jedná o tiskovou zprávu Českého regulačního úřadu. Jedná se

však pouze o názor Ing. Bronislava Bechníka.

Jde o doslovný přepis článku Ing. Bronislava Bechníka (https://oze.tzb-info.cz]8368-energeticky-

regulacni-urad-a-zastaveni-podpory-obnovitelnych-zdroju) uveřejněný v odborném portálu pro

stavebnictví a technická zařízení budov.

Dále „navazuje" (bez označení zdroje) text s grafy uveřejněný na webu ELEKTRARNY.PRO

(httpsý/wwwdektrarny.pro/ceny.php, https://www.elektrarny.pro/grafy.php), ve kterém je podle

citace webu „Seznam a mapa FVE v ČR s možností vyhledávánł%ĺ - Provozovatel webu: JV Project,

kontakt: josefve@gmail.com,

Tisková zpráva, na kterou se Ing. Bechník ve svém článku ze dne 14.3.2012 odkazuje, byla

zveřejněna 22.2.2012. Původní revidovaný posudek č. 2/0137/2012 a Č. 2375/12 znalců ing.
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Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače byl zhotoven ke dni 7.2.2012 a nemohl proto tuto informaci
obsahovat.

Tisková zpráva obsahuje znění:

ERŮ připravuje zastavit podporu OZE

Energetický regulační úřad připravuje zastavit podporu OZE pro nově instalované zdroje. Důvodem
je skutečnost, že byly u některých OZE překročeny hodnoty, kterých má být dosaženo v roce 2020
(podle NAP ČR pro energii ž obnovitelných zdrojů schváleného usnesením vlády ze dne 25. & 2010).
Celkově lze očekávat dosažení plánovaných hodnot roku 2020 v OZEještě v letošním roce. ”

Obecně lze říct, že výplata podpor je podmíněna zněním zákona (o podpoře obnovitelných zdrojů
energie - POZE), jehož podobu nestanovuje ERÚ. Nový zákon nastavil v roce 2012 podmínky tak, že

omezil podporu u konkrétních typů podporovaných zdrojů nově uvedených do provozu od roku 2014

(u některých POZE dokonce zastavil podporu úplně), na což úřad reagoval odpovídajícími cenovými

rozhodnutími vydávanými po nabytí účinnosti zákonných změn.

Dále je v Posudku uveden „Návod na postup podávání formulářů pro připojení F VE”. Není nám

zřejmé, jak souvisí ocenění pozemků s tímto formulářem.

Na závěr jsou uvedeny „odkazy na zdroje, z nichž jsou čerpány podklady”. Jedná se však opět o

okopírování podkladů z webu ELEKTRARNY.PRO.

Z pěti stran Posudku v části „Analýza", čítá původní autorský text pouze několik řádek. Zbytek

dokumentu tvoří dlouhé doslovně převzaté pasáže, bez uvedení zdroje či nemající přímou

souvislost na stanovení obvyklé ceny Pozemků.

12) Na straně 1 1 (dolní část) Posudku je uveden názor Znalce, že

„pozemky, které byly vhodné pro výstavbu FVE až k říjnu 2010 jsou prakticky neprodejné a není

možno na ně dohledat potencionálního investora pro výstavbu FVE. Hodnota těchto pozemků se tedy

pohybuje v cenách zemědělské půdy s přihlédnutím, zda jsou zahrnuty v seznamu LPIS. Stejnou

hodnotou jsou oceněny i vodní plochy. ”

S tímto názorem se neztotožňujeme a považujeme ho za zcela chybný. Oceňované Pozemky

nejsou zemědělskými pozemky, a to ani formálně (v katastru nemovitostí vedeny převážně jako

ostatní plochy, dále vodní plochy), ani reálně.

Navíc od 30.9.2010 bylo 36,6% plochy Pozemků vedeno v územním plánu jako pozemky

stavebnĹ Přičemž o pořízení změny č. 7 (změna na stavební pozemky) rozhodlo zastupitelstvo

města Litvínov dne 25.2.2010 (k vlastnímu vydání změny došlo 30.9.2010).

Vzhledem k tomu, že k rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny došlo již v únoru 2010 a
revidovaný posudek č. 7/964/2010 a č. 2268/10 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače
byl zhotoven ke dni 28.4.2010, byl v době jejich ocenění již zřejmý důvodný předpoklad o vydání
této změny (což potvrdilo i následné skutečné vydání této změny) a Posudek by měl tuto
skutečnost v ocenění zohlednit.

13) Veškeré výpočty v Posudku jsou uvedeny pouze na str, 12, Je zde uvedena tabulka s peti
realizovanými prodeji pozgrnků z roku 2012 z databáze Znalce, Tyto porovnávané pozemky podle

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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našeho názoru nejsou srovnatelné ani z hlediska lokality, ani z hlediska využití, a jsou tak pro
použití v porovnávací metodě nevhodné (viz podrobnější popis níže).

z jejich jednotkových cen byl spočítán aritmetický průměr 8,90 Kč/m2. Z důvodů nevhodně
vybraných porovnávaných nemovitostí je podle našeho názoru výše jednotkové ceny stanovené
v Posudku nevypovídající o skutečné tržní hodnotě Pozemků.

pro ocenění Znalec použil porovnávací metodu s využitím realizovaných cen pozemků. V Posudku je
na str. 12 uvedeno: „ vzhledem k absenci informací o skutečně realizovaných cenách prodejů

zemědělských pozemků v roce 2010, jsou za výchozí hodnoty považovány ceny zjištěné v roce 2012 se
započtením koeficientu inflace, který za období 28.4.2010 7.2.2010, činí 0,982, tedy meziročně ve

13”ši 1,8% (zdroj ČSÚ) ”

1

Tento výběr metodiky považujeme za správný (použití koeficientu inflace), problematické je však

použití konkrétních porovnávaných pozemků.

Porovnávané pozemky neodpovídají charakteru oceňovaných pozemků z hlediska:

a) Lokality
Srovnávané pozemky se nachází přes 100 km daleko ve všech případech, kromě jednoho, v typově

zcela jiných lokalitách u malých obcí (viz dále). Přitom oceňované Pozemky se nachází u velké

průmyslové zóny mezi dvěma velkými městy Litvínov a Most.

b) Využití podle územního plánu (stavební pozemky x zemědělská půda)

U oceňovaných Pozemků je část pozemku vedena jako stavební - 36,6%, 240 744 m 
2
.

Porovnávané pozemky jsou vedeny v územních plánech jako zemědělská půda, některé pozemky

v územním plánu ani zahrnuty nejsou a jsou dokonce umístěny v ochranném pásmu Chráněné krajinné

1 oblasti Český les — k.ú. Bohuslav.

c) Okolní zástavby

Oceňované Pozemky se nacházejí v průmyslové lokalitě mezi městy Litvínov a Most u hlavního

silničního tahu, vedle kterého dokonce vede tramvajová trať spojující Litvínov a Most !!! Srovnávané

pozemky jsou naopak umístěny v přírodních lokalitách (i v ochranném pásmu chráněné krajinné

oblasti) a využívány jako pole/pastviny.

Porovnávaný pozemek č. 3 Milovice nad Labem je dokonce uveden v katastru jen ve zjednodušené

evidenci, a tudíž zcela neporovnatelný s oceňovanými Pozemky.

Porovnávané pozemky podrobněji:

Porovnávaná nemovitost Podbořanský Rohozec

Druh nemovitosti: trvalý travní porost

Územní plán; P plocha veřejných prostranství

Výměra: 4 327 rn2

Vzdálenost od Pozemků: cca 60 km, okres Louny

Porovnávaná nemovitost Proseč
Druh nemovitosti: trvalý travní porost

Územní plán: ZP zemědělské pozemky

Výměra: 41 200 mz

Vzdálenost od Pozemků: cca 147 km, okres Jablonec nad Nisou

Porovnávaná nemovitost Bohuslav

Znalecký posudek č. 877-43/2020
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Druh nemovitosti: bez evidence -- pozemek je veden pouze ve zjednodušené evidenci, nelze dohledat
Územní plán: bez evidence

Výměra: 1 771 m

Vzdálenost od Pozemků: cca 141 km, okres Nymburk

Porovnávaná nemovitost Podbořanský Rohozec

Druh nemovitosti: trvalý travní porost

Územní plán: pro plochu pozemku není veden, ochranné pásmo CHKO Český les

Výměra: 195 586 mž

Vzdálenost od Pozemků: cca 159 km, okres Cheb

Porovnávaná nemovitost — Staré Sedliště

Druh nemovitosti: orná půda

Územní plán: Z — zemědělská půda

Výměra: 272 674 mž

Vzdálenost od Pozemků: cca 156 km, okres Tachov

14) Znalec na str. 12 uvádí, že za výchozí hodnoty jsou považovány ceny zjištěné v roce 2012

se započtením koeficientu, který za období 28.4.2010 — 7.2.2012 činí 0,982... (zdroj ČSÚ) ”,

dále uvádí, že...cena za jednotku plochy podobného typu nemovitosti v obdobné lokalitě pro rok 2010

činí 8,20 Kč/m
2

Jestliže však podle postupu uvedeného v Posudku odhadovanou jednotkovou cenu roku 2012 ve výši

8,90 Kč vynásobíme uvedeným koeficientem inflace 0,982, dostáváme jednotkovou cenu 8,74 Kč a

nikoliv 8,20 Kč, jak je uvedeno v Posudku. Jedná se zde zřejmě o početní chybu.

Tato odchylka se v Posudku objevila i v pronásobení jednotkové ceny celkovou plochou

Pozemků.

15) Dále jsou na str. 12 a 13 Posudku tabulky s vývojem orné půdy v období 2013 — 2016.

Tyto tabulky jsou v Posudku, podle našeho názoru, nadbytečné, protože nejsou ve výpočtu ceny

obvyklé vůbec použity.

16) Použitá databáze znalce není v Posudku ani v jeho přílohách uvedena, uváděné prodejní ceny

tak jsou nepřezkoumatelné.

Autor Posudku v „C, Rekapitulace hodnot a cen nemovitostť na str. 14 zdůvodňuje výši ceny17) 

n Pozemků nezařazením Pozemků do LPIS, í když (jak sám uvádí) se jedná o registr sloužící především

k ověřování údajů v žádostech o udělení zemědělských dotací, tedy nesouvisející s typem a reálným

využitím oceňovaných Pozemků.

18) Na str. 15 Posudku jsou uvedeny „Odpovědi na otázky” u odpovědi na otázku 4 a) autoľ uvádí,

„znalec nemůže předjímat stav do budoucnosti í'

Avšak jestliž,e byly v době ocenění známy skutečnosti o změně územního plánu, která tou dobou

už probíhala a byl zde důvodný předpoklad jejího dokončení, znalec je musel ä musí v ocenění

zohlednit.

Při oceňování pozgmků je probíhající proces zmeny územního plánu na stavební využití pozemku

nebo možnost zainvestování pozemků inženýrskými sítemi typickým příkladem očekávané změny,

kterou znalec musí do ocenění zohlednit.

Znalecký posudek č. 877-43/2020 17



A PELEN Valuation a.s., znalecký ústav pro obor ekonomika

Jak např. uvádí prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. ve své publikaci „Teorie a praxe oceňování

nemovitých věcí”' str. 41 3:

„ Cena po:emku se také mění v závislosti na tom, jaké je jeho předpokládané využití. Lze dovodit, že

cena zemědělského pozemku určeného pro výstavbu bude stoupat postupně s tím, jak se bude

přibližovat skutečná realizace stavby.

Tento $'0j lze demonstrovat na obr. 8. l. Jako nejnižšíje zde cena zemědělského pozemku, který na /

m2 vydělává nejméně. Proslechne-li se mezi lidmi, že by se v dané oblasti mohlo v dohledné době

stavět, cena pozemků stoupne, i když zde zatím není zainvestovanost, Poté, v závislosti na tom, jak

následují jednotlivéfá:e stavebního řízení, cena pozemku roste až po cenu pozemku ryze stavebního 
”

A Brasae e koí ' Teone a praxe oceňovaní nemovvtycn věci

Kapttoia 8 - Ocehoväni pozemku

D

Obr. 8.I Vývoj ceny pozemků, určených v dohledné době k zastavěni,
v závislosti na stupni stavebního řízení- SRN

Tuto problematiku popisuje i Ing. Zbyněk Zazvonil ve své publikaci ”Odhad hodnoty pozemků”2 na

str. 19:

hodnota půdy je závislá na schopnostech přijmutí určité užitečné funkce, znamenající její

zhodnocení. Hodnota zemědělské půdy je relativně velmi nízká, s úvahami a plány o možnostech

rozvoje území roste a zvyšuje se v závislosti na tom, iak časově postupují příslušná správní řízení a

přípravné práce. Pozemek tak přechází postupně ze segmentu trhu nestavebních pozemků přes

segment více méně pro stavbu připravených do kategorie trhu s pozemky zastavěnými,

Změna ceny, způsobená změnou účelu využití nestavebního pozemku ve stavební, bývá velmi

dramatická s výrazně skokovým efektem, cenové rozdíly v jednotlivých segmentech trhu podle druhu

zástavbyjiž bývají méně razantní”

19) Znalec v znalecké doložce na str. 17 uvádí nesmyslné datum V Praze dne 

samozřejmé chyba v psaní, nicméně pomerne výrazná.

což je

I Zdroj: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Brno 2016, Prof, Ing, Albert Bradáč, DrSc. ISBN; 978-80-

2 Zdroj: Odhad hodnoty pozemků, 10M Praha, Zbyněk Zazvonil, ISBN: 978-80-245-1211-2
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20) Na str. 15 Posudku jsou uvedeny „Odpovědi na otázky” - u odpovědi na otázku 2 ad b) a otázku 3)ad b) autor uvádí, že „použitá metodika tedy ocenění podle cenového předpisu ( vyhlášková cena ) je
pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí nevhodná”.

Avšak ani jeden z původních znaleckých posudků znalců ing. Oldřicha Dobrého a JosefaHubače (ze dne 28.4.2010 i ze dne 7.2.2012) nespecifikuje, že by byly zpracovány za účelem
odhadu ceny obvyklé, jednoznačně naopak uvádějí, že se jedná o ocenění provedené dle
vyhlášky, tj. jedná se o cenu zjištěnou.

Posudek tak hodnotí tyto posudky v rozporu s jejich metodikou, jakoby byly na odhad ceny obvyklé,
přitom ale šlo o tzv. ceny zjištěné. Použitá metodika ocenění (vyhlášková cena) tak byla vhodně
použitá pro stanovení ceny zjištěné.

21) Na str. 16 Posudku jsou uvedeny „Odpovědi na otázky” - u odpovědi na otázku 4 ad b) autor
uvádí, že „Při zjištění tržnf ceny nebylo postupováno správně, byl použit nevhodný cenový předpis —
vyhláška č. 460/2009 Sb., který slouží hlavně pro daňové účely. Pro zjištění tržní ceny je nevhodná a
zavádějící. Znalci vůbec nepoužili obvyklé metody pro zjištění tržní ceny tedy metodu porovnání,
nákladovou a výnosovou, vůbec nerespektovali pravidla realitního trhu a ani se tím nezabývali"

Jak již jsme uvedli výše, ani jeden z původních znaleckých posudků znalců ing. Oldřicha
Dobrého a Josefa Hubače (ze dne 28.4.2010 i ze dne 7.2.2012) nespecifikuje, že by byly
zpracovány za účelem odhadu ceny obvyklé, jednoznačně naopak uvádějí, že se jedná o ocenění

provedené dle vyhlášky, tj. jedná se o cenu zjištěnou.

Posudek tak hodnotí tyto posudky v rozporu s jejich metodikou, jakoby byly na odhad ceny obvyklé,

přitom ale šlo o tzv. ceny zjištěné. Použitá metodika ocenění (vyhlášková cena) tak byla vhodně

použitá pro stanovení ceny zjištěné.

Znalci pro odhad ceny zjištěné nemuseli používat žádnou jinou metodu než odhad dle vyhlášky a

už vůbec ne metodu nákladovou, kterou lze použít pouze u staveb, neboť základní vlastností

pozemků je, že jejich mnútví je pevně dáno plochou zemského pláště a nelze „vyrobit” dalšĹ

22) Na str. 16 Posudku jsou uvedeny „Odpovědi na otázky” - u odpovědi na otázku 5 ad a) autor uvádí

shodně jako předtím, že „použili nevhodný způsob ocenění tedy vyhlášku 387/2011 ... jejich nálezy

r$ou prakticky žádné, jsou uvedeny pouze obecné informace”

1
Opět uvádíme, že znalecké posudky znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa Hubače nebyly

vypracovány za účelem odhadu ceny obvyklé resp. tržní hodnoty, ale ceny zjištěné. Pro účely

n odhadu ceny zjištěné použili správně vyhláškové ocenění.

23) Na sr. 16 Posudku jsou uvedeny „Odpovědi na otázky" - u odpovědi na otázku 5 ad b) autor uv

ádí, že „Avery při zjištění tržní ceny nebyly správné, v inkriminovaném období se již na daném

segmentu trhu neobchodovalo, protože se FVE již nestavěly. Tyto informace bylo možno získat z

veřejných zdrojů a v posudku zohlednit. Tato skutečnost byla obecně známá protože od 1,12012 již

nebyly výkupní ceny el. Energie z FVE dotovány,”
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Tento výrok je zcela chybný, poněvadž FVE se i nadále stavěly, jak dokazuje článek z webu
ELEKTRARNY.PRO, na který se odkazuje Posudek, kde v tabulce „Instalovaný výkon FVE v ČR
(MW)” jasně vyplývá, že za rok 2012 přibylo celkem 118 MW instalovaného výkonu fotovoltaických
elektráren v ČR, což je ekvivalent více než sta velkých solárních „farem”.

Že si bylo možno tyto informace získat z veřejných zdrojů, není pravdou. Tisková zpráva ERÚ, na
kterou se Ing. Bechník ve svém článku ze dne 14.3.2012 odkazuje, byla zveřejněna 22.2.2012.
Původní revidovaný posudek č. 2/0137/2012 a č. 2375/12 znalců ing. Oldřicha Dobrého a Josefa
Hubače byl zhotoven ke dni 7.2.2012 a nemohl proto tuto informaci obsahovat.

FVE byly i nadále dotovány, avšak nový zákon nastavil v roce 2012 podmínky tak, že omezil podporu
u konkrétních typů podporovaných zdrojů nově uvedených do provozu od roku 2014.

V době, kdy znalci ing. Oldřich Dobrý a Josef Hubač vypracovávali znalecký posudek ze dne
7.2.2012 byla situace taková, že FVE se stavěly nadále (118 MW za rok 2012) a nebyla vydána
žádná oficiální zpráva o tom, že by nebyly výkupní ceny z FVE dotovány (zpráva ERŰ o
omezení dotací byla až ze dne 22.2.2012 a týkala se změny od r. 2014).
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3. Závěr

Účelem tohoto znaleckého posudku bylo zhodnocení Revizního znaleckého posudku č, 25-458/2017

Qracovaného znaleckým ústavem Appraising Alpha — znalecký ústav, s.r.o. ze dne 6. 6. 2017, Toto

zhodnocení podle konkrétních bodů je provedeno výše.

Lze shrnout, že hodnocený Posudek chybně posuzuje pozemky jako zemědělské, ačkoli nebyly

zemědělskými pozemky ani dle platného územního plánu ani dle skutečného využitĹ Porovnávací

vzorky navíc byly použity ze zcela jiných lokací, většinou vzdálených více než 100 km od

oceňovaných pozemků, jak také uvádíme v našem znaleckém posudku č. 851-17/2020 ze dne

I I .2.2020 na str. 13. V tomto znaleckém posudku jsme odhadli tržní hodnotu předmětných pozemků

k datům 24.8.2011 a 28.2.2012 s tím,

že reálná hodnota předmětných Pozemků byla :

ke dni ocenění 24.8.2011 v intervalu 50 500 tis. Kč až 55 800 tis. Kč

ke dni ocenění 28.2.2012 v intervalu 51 100 tis. Kč až 56 500 tis. Kč.

Druhé datum ocenění (28.2.2012) je velmi blízké datu 7.2.2012, ke kterému ocenil Posudek

Appraising Alpha — malecký ústav s.r.o., tedy máme za to, že hodnota se během těchto tří týdnů

nezměnila.

datem ocenění hodnoceného Posudku 28.4.2010 a datem požadovaného ocenění v našem

posudku 24.8.2011 je již ale poměrně výramý časový odstup. Z toho důvodu se k hodnotě ke dni

28.4.2010 nevyjadřujeme, nicméně máme za to, že s ohledem na to, že (jak uvádíme v textu výše), o

pořízení zněny územního plánu (změna na stavební pozemky) rozhodlo zastupitelstvo města Litvínov

už dne 25.2.2010, byl ke dni ocenění 28.4.2010 již zřejmý důvodný předpoklad o vydání této změny a

malec měl tuto skutečnost v ocenění zohlednit. Tedy i k tomuto datu byla hodnota Pozemků

několikanásobně vyšší, než uvádí hodnocený Posudek č. 25-458/2017 maleckého ústavu Appraising

Alpha malecký ústav, s.r.o. ze dne 6.6.2017

Celkově lze konstatovat, že hodnocený znalecký posudek č. 25-458/2017 zpracovaný znaleckým

ústavem Appraising Alpha — znalecký ústav, s.r.o. obsahuje zásadní věcné, metodické a formální

chyby. U porovnávaných nemovitostí se jedná i o nepřezkoumatelnost.

Výsledná cena Pozemků uvedená v Posudku řádově neodpovídá skutečné ceně obvyklé v čase a

místě. Posudek považujeme za zcela chybný, a dle našeho názoru byla k datům ocenění hodnota

pozemků několikanásobně vyšší. než uvádí znalecký posudek č. 25-458/2017 zpracovaný

znaleckým ústavem Appraising Alpha znalecký ústav. s.r.o.
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4. Znalecká doložka

Znalecký posudek podal znalecký ústav APELEN Valuation a.s., jmenovaný rozhodnutím Ministra
spravedlnosti ze dne 27.6.2011 pod spr.č. 257/2011 pro základní obor ekonomika, se zvláštními
specializacemi:

Oceňování podniků a jejich částí
Oceňování věcí movitých

Oceňování nemovitostí

Oceňování nehmotného majetku

Oceňování finančního majetku

Oceňování jmění a čistého obchodního majetku, zejména pro účely přeměn společností jejich

fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka či při zrněně právní formy

Vypracovávání znaleckých zpráv o přeměnách společností, posouzení výše vypořádacích

podílů

• Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu

Oceňování pohledávek a závazků

Posouzení výše protiplnění při procesech přechodu všech účastnických cenných papírů na

jediného společníka a nabídkách převzetí

Oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře nebo jiné osoby stanovené

zákonem

Přezkoumávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Vyčíslování náhrady škody

• Vypracovávání maleckých posudků dle právních předpisů o insolvenci

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 877-43/2020 do znaleckého deníku.

Znalecký posudek byl vypracován s respektováním S 1 1 Oa trestního řádu a prohlašujeme, že si jsme

vědomi následků vědomě nepravdivého maleckého posudku.

1

V Praze dne 15.32020

Ing. Mgr. Petr Tůma
c

člen představenstva
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5. Přílohy

Číslo přílohy

1.

2.

3.

příloha

Kopie Revizního znaleckého posudku č. 25-458/2017 zpracovaného

znaleckým ústavem Appraising Alpha znalecký ústav, s.r.o.

Výpisy z katastru nemovitostí LV č. 2829 k datům ocenění

Územní plán města Litvínov- změna č, 7
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