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1. NÁLEZ

1.1 Identifikace předm tu ocen ní
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu Ětržní hodnotuě nemovitostí a jejich příslušen-
ství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 01115/17-012
ze dne 18.09.2017, a to na nemovitostech povinného v k.ú. Halenkovice, a to:

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Halenkovice, které rozkládají na stráních a 
v údolích výb žků Chřibů 4 km západn  od Napajedel. V obci žije 1 891 obyvatel.
Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 415 m, rozloha obce činí 20,02 km². Obec
Halenkovice se nachází v Halenkovické vrchovin  o rozloze 118 km2. Jedná se o ro-
dinný dům, který se nachází v intravilánu obce Halenkovice. Přístup k nemovitosti je
po zpevn né obecní cest . Rodinný dům má dv  nadzemní podlaží a je dispozičn  
řešen jako 4+1. V 1. NP se nachází dv  obytné místnosti, kuchyň, koupelna s vanou
a komora. V 2.NP se nachází dv  obytné místnosti. Dům je připojen k elektrice, obecní 
kanalizaci, obecnímu vodovodu. Přípojka plynu se nachází před domem. 
Střecha domu je sedlová, krytina z pálené tašky. Klempířské prvky jsou z pozinkova-
ného plechu, okna plastová, podlaha  dřev ná prkenná, plovoucí a dlažba. Vytáp ní 
ústřední prostřednictvím elektrického kotle, ohřev vody elektrický bojler. Dle informací 
poskytnutých objednatelem byl dům postaven cca v 50 letech minulého století v roce
2011 prob hla rozsáhlá rekonstrukce. Užitná plocha domu je 160 m².
K domu náleží hospodářské stavení, které je v zanedbaném stavu vhodném k celkové
rekonstrukci.  

Do ocen ní spadají také pozemky parc. č. 2158/2 o vým ře 390 m², parc. č. 2275 o 
vým ře 4 751. Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány ve zjednodušené evi-
denci, dle písemného vyjádření katastru nemovitostí se jedná u parc. č. 2158/2, která 
je přepsána na par.č. 3583/1, ostatní plocha, ostatní komunikaci a u parc.č. 2275 o
ornou půdu.

1.3 V cná břemena a nájemní práva
Dle výpisu z katastru nemovitostí nevázne na nemovité v ci žádné v cné břemeno.
Nemovitost je zatížena zástavními právy a zatíženími plynoucími z exekučních řízení. 
Při místním šetření bylo zjišt no, že oceňovaný rodinný dům je obýván povin-
ným panem Richardem Jelínkem.
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1.4 Vlastnické a evidenční údaje
Dle výpisu z katastru nemovitostí je jako vlastník oceňovaných nemovitostí na LV
2066, k.ú. Halenkovice zapsán:

1.5 Prohlídka a zam ření nemovitosti
Prohlídka a zam ření nemovitosti byla provedena dne 7. 2. 2018 za přítomnosti zá-
stupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Simonou Ujčíkovou.

1.6 Movité a nemovité příslušenství
Při místním šetření nebyly zjišt ny movité v ci, které tvoří příslušenství nemovité v ci.
Při místním šetření bylo zjišt no nemovité příslušenství, a to hospodářské stavení, 
pergola a oplocení na pozemku p.č. st. 388. k.ú. Halenkovice.

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
• Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti;
• Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem;
• Informace zjišt né při prohlídce nemovitosti;
• Informace z realitního serveru;

• Vlastní databáze znalce;

• Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;
• Skutečnosti a vým ry zjišt né na míst  samém při místním šetření a fotodokumen-

tace z místního šetření;
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném zn ní k datu ocen ní;
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném zn ní k datu ocen ní;
• Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném zn ní k datu ocen ní;
• BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a dopln né

vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009;
• ZAZVONIL ZBYN K – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oe-

conomica, Institut oceňování majetku, 2007;
• DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká

škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006;
• ZAZVONIL ZBYN K – Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství

EKOPRESS, s.r.o., 2006;

• BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM,
2010;

• HÁLEK VÍT ZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o.,
2009;
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• ZAZVONIL ZBYN K – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I.vydání, na-
kladatelství Oeconomica 2010;

• IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.
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2. OCEN NÍ
Obvyklou cenu Ětržní hodnotuě nemovitosti lze obecn  vyjádřit následovn :
Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní v c jako předm t prodeje 
a koup  v rozhodné dob  a míst  dosáhnout.
V zákon  č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto:
Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípad  obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních pom rů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozum jí například
stav tísn  prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osob-
ními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy 
mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo služb  vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hod-
notu v ci a určí se porovnáním.
Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjišt ná. Jiným 
způsobem oceňování jsou:

2.2.1. Metoda nákladová
Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude v tší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přim řených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přim řené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestav ného prostoru, zastav né plochy, podlahové plo-
chy, délky Ědle charakteru stavbyě. Dále se dle provedení a vybavení zjistí odpovídající 
cena za zvolenou m rnou jednotku, chyb jící prvky konstrukcí se nezapočítávají, vyšší 
vybavení se připočítává. Vynásobením zjišt né zastav né plochy nebo obestav ného 
prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí hodnota. Od takto zjišt né výchozí 
hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá stavb  daného stáří a způsobu údržby 
objektu, výsledkem je v cná hodnota.
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjišt ní v cné hodnoty používá též mo-
difikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o oceňo-
vání majetku a o zm n  n kterých zákonu, v aktuálním zn ní. 

2.2.2. Metoda výnosová
Principem výnosového způsobu ocen ní je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prosp ch lze
finančn  vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech t chto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hod-
notu pen z. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od
situace na b žném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti Ězejména se jedná o náklady na prům rnou
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojišt ní nemovitosti). Transfor-
mace na současnou hodnotu pen z se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. 
Očekávaný výnos se u předm tné nemovitosti zjistí z ročního nájemného. 
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2.2.3. Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že 
z v tšího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti Ěpro zjišt ní její obvyklé cenyě. Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů Ěkupních smluvě 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regi-
onu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří:
Poloha nemovitostí

o vzdálenost od center m st či obcí
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
o přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí
o stavebn -technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
o pře dimenzovanost
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí
o omezené možnosti další výstavby Ěstavební uzáv ry, ochranná pásmaě

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypov ditelnost
o předkupní práva, v cná břemena
o zástavní práva
o soudní spory Ěnapř. restituční sporyě

Situace na realitním trhu
o celkové trendy v prodeji nemovitostí
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalit

2.1 Volba metody ocen ní
Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví me-
toda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze 
cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu 
srovnávaných nemovitostí. 
Metodou ocen ní byla tedy zvolena metoda komparativní.
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2.2 Ocen ní porovnávací metodou-rodinný dům 

V našem konkrétním případ  je použito realitní inzerce na internetu, databáze realizo-
vaných obchodů MOISES a databáze znaleckého ústavu. 

Předm tem ocen ní je rodinný dům o užitné ploše ploše 160 m2 

Srovnávací nabídka 

1) B lov, okres Zlín, užitná plocha 116 m2, celková vým ra pozemku 1532 m2 

Dvougenerační samostatn  stojící rodinný dům v B lov  okres Zlín. K domu náleží 
velká předzahrádka s vlastní příjezdovou cestou o rozloze 247 m2 a bohatá zahrada 
se vzrostlými stromy o velikosti 836 m2. Nabízená nemovitost je rozd lena na dv  
bytové jednotky. Přízemí domu nabízí byt 2+1 s prostornou kuchyní, jídelnou, 
komorou, obývacím pokojem, ložnicí, chodbou a koupelnu s toaletou. Po velkém 
schodišti se dostaneme do 1.NP, kde se nachází druhý byt o dispozici 2+1 s velkou 
kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, ložnicí, chodbou a místností na sociální 
zařízení.Tato bytová jednotka nebyla majiteli úžívána a díky svému stavu se zde nabízí 
prostor k rekonstrukci dle vlastních požadavků. Podkroví rodinného domu vybízí k 
výstavb  dalšího bydlení. Jednou z výhod domu je členitý sklep s kotlem a dostatkem 
úložného prostoru pro topiva, zahradní techniku či sportovní potřeby. Rodinný dům je 
v původním avšak dobrém stavu. Ob  bytové jednotky vytápí kotel na tuhá paliva a o 
ohřev vody se stará elektrický bojler. 
 

NABÍDKOVÁ CENA: 3 190 000 Kč 

   

 

2) Napajedla, okres Zlín, užitná plocha 114 m2, celková vým ra pozemku 355 

m2 

Rodinný dům v obci Napajedla o obytné podlahové ploše 114 m2 a zahradou o veli-
kosti 291 m2. 
Jedná se o 1/2 zd ného celopodsklepeného rodinného domu se dv ma nadzemními 
podlažími, pod stanovou střechou krytou živičnou krytinou. Základy z prostého betonu 
s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce vyzdívané z plných cihel, stropy s rov-
ným podhledem nad sklepem betonové. V roce 2010 prošel domek celkovou rekon-
strukcí: nové rozvody vodo-topo-elektro, topení plynové, podlahy plovoucí, vybavení 
koupelny a osazená plastová okna. Dispoziční rešení: 1.PP: sklepní prostory, samo-
statné vstupy do dvou sklepů, kotelna, uhelna, 1.NP: veranda, koupelna + WC, ku-
chyn , 2x pokoj, chodba se schodišt m do 2.NP, 2.NP: 2x pokoj, chodba, terasa.Do-
poručujeme prohlídku nemovitosti. S financováním Vám rádi pomůžeme. 
NABÍDKOVÁ CENA:  1 980 000 Kč 
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3) Napajedla, okres Zlín, užitná plocha 178 m2, celková vým ra pozemku 
1035 m2 

Rodinný dům tém ř v centru Napajedel. K domu náleží garáž + možnost parkování v 
dvorním traktu a velké zahrada o celkové ploše 1035m2 Dům je napoje na všechny 
sít . Dispozice 3+1, koupelna, wc + možnost využití dalších místností v dvorním traktu- 
může zda být další byt. jednotka 1+1, takže i možnost dvougeneračního bydlení. Dům 
prošel vn jší rekonstrukcí: dřev ná eurookna, zateplení domu, topení. Vytáp ní je no-
v jším plynovým kotlem, voda i kanalizace obecní.  
 
 
NABÍDKOVÁ CENA:  2 585 000 Kč 

   

 

4) Napajedla, okres Zlín, užitná plocha 200 m2, celková vým ra pozemku 
1093 m2 

Rodinný dům s p knou zahradou 1093m2 a garáží v Napajedlech. Cihlový dům o dis-
pozici 4+1, postavený r. 1971 – jedná se o pln  podsklepený 2 patrový rodinný dům 
4+1 v klidné části Napajedel. Dům je umíst n na rovinatém pozemku o vým ře 1093 
m2. Suterén je monolitický betonový, ostatní svislé konstrukce jsou z plných cihel, 
svislé obvodové zdi 450mm. Stropy v suterénu, přízemí 1.patře jsou keramické mono-
litické ĚMiakoě. Sedlová střecha má plný záklop z prken a eternitovou krytinu. Dům je 
připojen na veřejný vodovod i kanalizaci, elektro přípojku 3F - 230/400V, plyn. Topeni 
je ústřední, kotel je plynový, příprava TUV v plynovém bojleru. V suterénu je garáž, 
prádelna, zeleninové sklepy a kotelna. V přízemí je hala s vestav nými skřín mi, ze 
které se vstupuje do obývacího pokoje, pracovny, ložnice, WC, koupelny a kuchyn  se 
spíží. V 1. podlaží je hala s vestav nými skřín mi a ložnice. Podlahy v obytných míst-
nostech jsou parkety – vlysy. Vstupní schodišt  umožňuje odd lený přístup do přízemí 
a 1.podlaží – po rekonstrukci možnost dvou bytových jednotek se samostatnými 
vchody. Poloha umožňuje velmi dobrou dopravní obsluhu do Otrokovic i do Zlína. 
 

NABÍDKOVÁ CENA: 3 900 000 Kč 
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Komparace 

Porovnávací hodnota nemovité v ci specifikované v bod  1.1 činí dle odborného od-
hadu 2 690 000 Kč. Při porovnání byly zohledn ny veškeré skutečnosti, mající vliv na 
obvyklou cenu. 

2.3 Ocen ní porovnávací metodou - pozemky

V našem konkrétním případ  je použito realitní inzerce na internetu, databáze realizo-
vaných obchodů MOISES a databáze znaleckého ústavu.

Předm tem ocen ní je parc.č. 2275 zapsaná v katastru nemovitostí jako orná 
půda, vým ra 4 751 m². Parc.č. 3583/1 zapsaná v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ra 390 m². 
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1 B lov, Zlín 3 190 000 27 500 0,90 24 750 1,02 1,07 0,90 0,90 1,00 1,03 1,00 0,91 27 198

2 Napajedla, Zlín 1 980 000 17 368 0,90 15 632 1,05 1,07 0,97 0,90 1,00 0,98 1,00 0,96 16 283

3 Napajedla, Zlín 2 585 000 14 522 0,90 13 070 1,05 0,98 0,96 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 13 070

4 Napajedla, Zlín 3 900 000 19 500 0,90 17 550 1,05 0,96 1,00 0,90 1,00 1,02 1,00 0,92 19 076

Střední hodnota #ODKAZ! 14 522 13 070 16 830

Minimum #ODKAZ! 27 500 24 750 13 070

Maximum #ODKAZ! 4 342 3 965 19 076

Sm rodatná odchylka #ODKAZ! 15 143 13 386 2 440

Prům r - sm rodatná odhylka #ODKAZ! 23 827 21 316 14 390

Prům r + sm rodatná odchylka #ODKAZ! 22,28% 22,85% 19 270

Variační koeficient 0 0 14,50%

Vým ra oceňovaného objektu 2 825 2 515 160

Cena objektu 0 Kč 2 692 800

Celková cena po zaokrouhlení Kč 2 690 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjišt ní ceny:  skutečná kupní cena: KCR = , ,   u i zerce při ěře ě ižší
K1 koeficient polohy Ělokalita, dopravní dostupnostě
K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebn  - technického stavu
K4 koeficient vybavení a příslušenství objektu
K5 koeficient velikosti pozemku

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO Index odlišnosti IO = ĚK1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6ě

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt
Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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Srovnávací nabídka 

1) Halenkovice, okres Zlín, zem d lské pozemky, celková vým ra pozemku 
6 726 m2 

Prodej zem d lských pozemků o celkové vým ře 6 726 m2 nacházejících se v kata-
strálním území Halenkovice. Nabídku tvoří parcela zjednodušené evidence, která se 
nachází vedle rekreační stavby.  
 

NABÍDKOVÁ CENA:  127 794 Kč 

    

 

2) Pohořelice, okres Zlín, zem d lské pozemky, celková vým ra pozemku 10 

139 m2 

Prodej zem d lských pozemků o celkové vým ře 10139 m2 nacházející se v kata-
strálním území Pohořelice u Napajedel okres Zlín. Jedná se o dv  parcely orné půdy, 
které jsou obhospodařovány a přihlášeny v LPIS a o parcelu lesa o rozloze 141 m2. 

 

NABÍDKOVÁ CENA:  283 794 Kč 

   

 

 

3) Lubná, okres Krom říž, zem d lské pozemky, celková vým ra pozemku 9 

794 m2 

V obci Lubná, která se nachází v okrese Krom říž ve Zlínském kraji, soubor zem d l-
ských pozemků o vým ře 9794 m2. Pozemky jsou v současné dob  obhospodařovány 
a nacházejí se v bezprostřední blízkosti lesa. Dle katastru nemovitostí jsou vedeny 
jako trvalý travní porost a jsou z převážné části zahrnuty v LPIS – možnost dotace. 
Lubná u Krom říže je také název katastrálního území.  
 

NABÍDKOVÁ CENA:  186 000 Kč 



STATIKUM s. r.o. 3358-093-2018 

  Str. 12 

   

 

4) Jalubí, okres Uherské Hradišt , zem d lské pozemky, celková vým ra po-
zemku 3 154 m2 

Exkluzivn  nabízíme k prodeji pozemek ležící u cyklostezky mezi Starým M stem a 
Velehradem Ěkatastrální území Jalubíě o celkové vým ře 3154 m2, který je v současné 
dob  pronajat v družstvu a veden jako orná půda. 
 

NABÍDKOVÁ CENA:  99 000 Kč 
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Komparace 

2.4 Vyjádření k DPH

V případ  všech oceňovaných pozemků se nejedná o stavební pozemek dle § 56
odst. 2 zák. o DPH. 
Při místním šetření bylo zjišt no, že jedná o stavbu, jejíž užívání je delší než 50 let. 
Stavba tudíž splňuje předpoklady pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH.
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1
Halenkovice, 

okres Zlín 19 0,95 18 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 19

2
Pohořelice, 
okres Zlín

28 0,95 27 0,97 1,00 1,00 0,87 1,00 0,85 31

3
Lubná, okres 
Krom říž

19 0,95 18 0,95 1,00 1,00 0,88 1,00 0,84 21

4
Jalubí, okres 
Uherské 31 0,95 30 0,90 1,00 1,00 1,10 1,00 0,99 30

Střední hodnota 25 23 25

Minimum 19 18 19

Maximum 31 30 31

Sm rodatná odchylka 5 5 5

Prům r - sm rodatná odhylka 20 18 20

Prům r + sm rodatná odchylka 30 28 30

Variační koeficient 20,38% 21,57% 21,24%

Vým ra oceňovaného objektu m2 5 141

Cena objektu Kč 128 525
Celková cena po zaokrouhlení Kč 129 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjišt ní ceny:  skutečná kupní cena: KCR = , ,   u i zerce při ěře ě ižší
K1 koeficient polohy Ělokalita, dopravní dostupnostě
K2 koeficient kvality pozemku

K3 koeficient konstrukce a stavebn  - technického stavu
K4 koeficient velikosti pozemku

K5 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO Index odlišnosti IO = ĚK1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6ě

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt
Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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3. REKAPITULACE 
 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 
v ci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme cenu ur-
čenou porovnávacím způsobem. 
 

Cena rodinného domu určená porovnávacím způso-
bem  

2 690 000 Kč 

Cena pozemků určená porovnávacím způsobem 129 000 Kč 

 

 

Obvyklá cena Ětržní hodnotaě nemovitých v cí specifikova-
ných v bod  1.1 ve vlastnictví povinného činí dle odbor-

ného odhadu 

2 819 000 Kč 

 

Cena slovy: dvamilionyosmsetdevatenácttisíc Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9.10. 1997 Ěrozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších předpisů, do prvního oddílu 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

• stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské vybave-
nosti a zem d lských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a 
dřev ných konstrukcí. 

• ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro ceny a odhady: nemovitostí, 
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepen žitých 
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve 
stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 3358-093-2018. 

 

V Brn  dne 14. 3. 2018 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 
                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 
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Příloha č. 2: Vyjádření katastru nemovitostí  ................................................ 3 listy
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Příloha č. 5: Fotodokumentace ..................................................................... 7 listů
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Fotodokumentace 

Rodinný dům č.p. 87 

 

 



 
Obytné místnosti 1.NP 

 



Koupelna + Kuchyně



2.NP



Zemědělské stavení 

 

 

Zahrada 



 

 




