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1. Zadání znaleckého posudku 

Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky ze dne 11. listopadu 2022. Obvyklá 

cena nemovitých věcí je stanovena k datu vyhotovení posudku, tj. k datu 16. listopadu 2022.  

Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitých věcí obvyklou cenou, jako 

podklad pro jednání o majetkové dispozici.  

Předmětem ocenění je pozemek parc. č. St. 222, jehož součástí je stavba rodinného domu  

č. p. 232 a pozemek parc. č. 125/94, vše zapsané na LV č. 416 v k. ú. Doubek, obec Doubek, 

okres Praha-východ, kraj Středočeský. 

Objednatel znalci sdělil, že nebude možné provést místní šetření. Ocenění je proto provedeno 

pouze na základě dodaných podkladů a obhlídky zvenčí, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na 

přesnost závěru posudku. Znalec při zpracování posudku předpokládá, že dodané podklady 

jsou relevantní, objektivně zpracované a k datu ocenění stav nemovitých věcí odpovídá stavu 

popsanému v dodaných podkladech. 

2. Výčet podkladů 

Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně podepsaným znalcem 

opatřeny, následující podklady: 

2.1 Výpis z katastru nemovitostí   

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 416 vyhotovený dne 5.11.2022 pro k. ú. Doubek. 

2.2 Výřez z katastrální mapy 

Výřez z katastrální mapy pro k. ú. Doubek z http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 

2.3 Místní šetření 

Místní šetření bylo provedeno obhlídkou zvenčí. Další podklady pro zpracování posudku byly 

dodány objednatelem. 

2.4 Předpisy a metodiky pro ocenění 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 

- Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění. 

- Znalecký standard č. VI – Obecné zásady oceňování majetku. Vysoké učení technické 

v Brně – Ústav soudního inženýrství, 1998. 

- Znalecký standard č. VII – Oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně – 

Ústav soudního inženýrství, 1998. 

- Znalecké standardy AZO, Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. 2013 (www.azoposn.cz). 

2.5 Výpočetní programy  

Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno. 

2.6 Porovnávací databáze cen nemovitostí 

Pro cenové porovnání byly použity následující databáze: 

Databáze realitní inzerce: byly použity inzerované prodeje nemovitých věcí podobného typu 

na internetových stránkách www.inem.cz doplněné o ceny z kupních smluv 

http://www.inem.cz/
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3. Nález 

3.1 Situace oceňované nemovitosti 

Předmětem ocenění jsou nemovitosti, obsahující následující objekty, zapsané na LV č. 416: 

- Rodinný dům č.p. 232 - je součástí pozemku parc. č. st. 222 

- Venkovní úpravy na pozemku parc. č. 125/94 

- Pozemek parc. č. st. 222 – zastavěná plocha a nádvoří, 123 m2 

- Pozemek parc. č. 125/94 – zahrada, 470 m2 

Vlastník:  

SJM Keřlík Daniel a Keřlíková Ivana, U Ládek 213/43, 25101 Říčany 

Podrobnosti viz. příloha č. 1 ke znaleckému posudku. 

3.2 Místopis 

Status obce:  Obec Doubek 

Počet obyvatel:  497 

Obecní úřad:  Ano 

Poštovní úřad: Ne – v Říčanech 

Školy:  MŠ 

Obchody a služby:  Základní vybavenost 

3.3 Umístění nemovitosti v obci 

Poloha k centru: Na severním okraji obce  

Dopravní podmínky: Příjezd po zpevněné komunikaci  

Konfigurace terénu: Rovinatý 

Převládající zástavba: Nové rodinné domy  

Parkovací možnosti: Na vlastním pozemku 

Inženýrské sítě v obci s možností napojení 

oceňovaného objektu: 

Elektro, veřejná kanalizace. (Vodovod a zemní 

plyn nejsou v obci zavedeny.) 

3.4 Popis nemovitosti 

Dům je řadový krajní, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, s valbovou střechou 

bez obytného podkroví. Dům je dispozičně řešen jako 3+1. Vstup do domu je z jižní strany ze 

zahrady do chodby, z ní do ostatních místností. Z obývacího pokoje je přes terasu vstup na 

zahradu, kde je bazén a sklad na nářadí. Před domem jsou 2 krytá parkovací místa. 

Stavba Rodinný dům č.p. 232 

Základy Betonové s izolací 

Zdivo Dřevostavba  

Stropy  Rovné, SDK  

Střecha Krov dřevěný, střecha valbová, bleskosvod 

Krytina Betonové tašky 

Klempířské konstrukce  Úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů 

Fasádní omítky Zatepleno, akrylátová omítka 

Vnější obklady Chybí 

Vnitřní omítky SDK, výmalba 

Vnitřní obklady Kuchyně, koupelna, WC 
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Schodiště Chybí 

Dveře Obložkové zárubně, křídla laminovaná hladká 

Okna Plastová s izolačními dvojskly 

Podlahy Keramická dlažba, v ložnicích lamino 

Vytápění 
Podlahové el. vytápění (obývací pokoj, kuchyň, koupelna, WC), el. 

přímotopy (2 ložnice) 

Zdroj teplé vody El. zásobníkový bojler 

Vybavení kuchyní Kuchyňská linka na míru, el. vestavěné spotřebiče 

Vnitřní vybavení Sprchový kout, vana, umyvadla, závěsné WC 

Přípojky inženýrských sítí 
Elektřina (230/400 V, jističe) a veřejná kanalizace. Vodovod z vlastní 

studny. 

Ostatní Krb v obývacím pokoji, vestavěné skříně, ventilace 

 

Rok výstavby a modernizace Kolaudováno v r. 2012  

Celkový technický stav 
Dům je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu, byla prováděna 

pravidelná údržba.  

 

Příslušenství 

Studna, krytá zpevněná parkovací plocha před domem pro 2 auta, 

krytá dlážděná terasa, zpevněné plochy dlážděné, schody 

venkovní, plot z ocel. profilů s dřevěnými latěmi, vjezdová 

brána na dálkové ovládání, plot drátěný, bazén venkovní 

zapuštěný s posuvným krytem, dřevěný sklad na nářadí. 

3.5 Výpočet výměr pro ocenění 

3.5.1 Zastavěná plocha a obestavěný prostor 

 1.NP délka šířka výška ZP OP 

Část m m m m2 m3 

Základní část  16,85 7,30 3,00 123,01 369,02 

Celkem 1.NP  123,01 369,02 

 

Zastřešení  délka šířka výška ZP OP 

Část m m m m2 m3 

1. část – zastavěná plocha (obdélník)  16,85 7,30   123,01   

          - výška půdní nadezdívky  0,00   0,00 

          - výška hřebene nad nadezdívkou  3,45   212,19 

           - odpočet 2x valba    -43,65 

Celkem zastřešení  168,54 

 

 Rekapitulace ZP OP 

   m2 m3 

1. nadzemní podlaží  123,01 369,02 

zastřešení  168,54 

Celkem  123,01 537,56 
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3.5.2 Dispoziční řešení 

Podlahová plocha domu je 107,00 m2.  

Započitatelná plocha pro cenové porovnání je 107,00 m2. 

 

  

Prostory 
Podlahová plocha 

[m2] 
Koef. 

Započitatelná plocha 

[m2] 

1.NP  
obývací pokoj 36,90 1,00 36,90 

koupelna 5,30 1,00 5,30 

WC 1,90 1,00 1,90 

ložnice 1 14,00 1,00 14,00 

ložnice 2 14,00 1,00 14,00 

kuchyň 11,80 1,00 11,80 

technická místnost 2,80 1,00 2,80 

chodby 20,30 1,00 20,30 

Celkem 107,00  107,00 
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4. Posudek 

4.1 Metodika ocenění nemovitých věcí 

Ocenění nemovitých věcí je provedeno v souladu s oceňovacími předpisy, tj. se zákonem č. 

151/1997 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 441/2013 Sb., v platném znění. Po dohodě 

s objednatelem, na základě jeho výslovného požadavku, není v tomto znaleckém posudku 

dále provedeno ocenění nemovitých věcí cenou zjištěnou. 

Obvyklá cena 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se obvyklou cenou rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom 

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z 

osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze 

sjednaných cen porovnáním. 

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 

hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v 

ocenění uvedeny. 

Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 

směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v 

obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém 

marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem 

tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které 

mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 

Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé ceny použita následující metodika: 

1. Ocenění časovou cenou – zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni, 

snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající 

životnosti, ke kterým se přičte obvyklá cena pozemků. 

2. Ocenění porovnávacím způsobem – podle známých sjednaných, resp. inzerovaných 

prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou 

nemovitost. 

3. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny, případně tržní hodnoty, na základě 

provedeného ocenění porovnávacím způsobem a analýzy nalezených sjednaných nebo 

nabízených cen. 
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4.2  Ocenění cenou časovou 

Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit (postavit) v cenové 

úrovni k datu ocenění (tzv. reprodukční cena), snížená u staveb o přiměřené opotřebení. 

Stavby jsou oceněny nákladovým způsobem dle cenového předpisu v cenové úrovni k datu 

ocenění. Pro ocenění pozemků je použita porovnávací metoda. 

4.2.1 Zjištění typu objektu a způsobu ocenění 

Dům splňuje podmínky § 13 odst. 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb.: 

- Jedná se o stavbu, jejíž nadpoloviční část podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé rodinné bydlení, 

- stavba nemá více než tři samostatné byty, více než dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní 

podlaží a podkroví. 

Konstrukce domu je dřevěná, dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se 

sklonitou střechou – dle tabulky č. 5 přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. se jedná se 

o rodinný dům typu L. 

4.2.2 Výpočet ceny rodinného domu nákladovým způsobem 

Rodinný dům dřevěný, nepodsklepený, s 1 NP 

Základní cena  ZC Kč/m3 2 080,00 

Koeficient úpravy na skutečné realizační ceny Kr 30 % 1,300 

Koeficient využití podkroví                           1,000 

Koeficient změny cen staveb                Ki   2,531 

Základní cena po úpravě    ZCU Kč/m3 6 844,00 

Obestavěný prostor stavby                   OP m3 537,560 

Podíl ceny konstrukce neuvedené      0,00000 

Pol. 

č. 
Konstrukce a vybavení Standard 

Podíl 

konstrukce 

Koeficient 

Standardu 

Upravený 

podíl 

Procento 

dokončení 

Výsledný 

podíl 

1 Základy S 0,08200   1,00 0,08200 100 0,08200 

2 Zdivo S 0,21200   1,00 0,21200 100 0,21200 

3 Stropy  S 0,07900   1,00 0,07900 100 0,07900 

4 Střecha S 0,07300   1,00 0,07300 100 0,07300 

5 Krytina S 0,03400   1,00 0,03400 100 0,03400 

6 Klempířské konstrukce  S 0,00900   1,00 0,00900 100 0,00900 

7 Vnitřní omítky S 0,05800   1,00 0,05800 100 0,05800 

8 Fasádní omítky S 0,02800   1,00 0,02800 100 0,02800 

9 Vnější obklady S 0,00500   1,00 0,00500 100 0,00500 

10 Vnitřní obklady S 0,02300   1,00 0,02300 100 0,02300 

11 Schody C 0,01000   0,00 0,00000 100 0,00000 

12 Dveře S 0,03200   1,00 0,03200 100 0,03200 

13 Okna S 0,05200   1,00 0,05200 100 0,05200 

14 Podlahy obytných místností S 0,02200   1,00 0,02200 100 0,02200 

15 Podlahy ostatních místností S 0,01000   1,00 0,01000 100 0,01000 

16 Vytápění S 0,05200   1,00 0,05200 100 0,05200 

17 Elektroinstalace S 0,04300   1,00 0,04300 100 0,04300 

18 Bleskosvod S 0,00600   1,00 0,00600 100 0,00600 

19 Rozvod vody S 0,03200   1,00 0,03200 100 0,03200 

20 Zdroj teplé vody S 0,01900   1,00 0,01900 100 0,01900 

21 Instalace plynu C 0,00500   0,00 0,00000 100 0,00000 

22 Kanalizace S 0,03100   1,00 0,03100 100 0,03100 

23 Vybavení kuchyní S 0,00500   1,00 0,00500 100 0,00500 

24 Vnitřní vybavení S 0,04100   1,00 0,04100 100 0,04100 

25 Záchod S 0,00300   1,00 0,00300 100 0,00300 
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26 Ostatní N 0,03400   1,54 0,05236 100 0,05236 

27 Konstrukce neuvedené C 0,00000 1,00 0,00000 0 0,00000 

Koeficient vybavení stavby se zohledněním dokončení K4 1,00336 

Výchozí cena stavby (reprodukční cena) Kč 3 691 422,28 

DPH v zákonné výši 15 % 553 713,34 

Reprodukční cena stavby vč. DPH Kč 4 245 135,62 

Opotřebení (lineárně) O 10,00 % 

Cena po odpočtu opotřebení (časová cena) vč. DPH Kč 3 820 622,06 

Stanovená časová cena vč. DPH (zaokrouhleno) Kč 3 821 000,00 

4.2.3 Výpočet ceny příslušenství 

Cena příslušenství (studny a venkovních úprav) je stanovena zjednodušeným způsobem, 

zvolené procento vyjadřující cenu příslušenství ve vztahu k ceně RD je stanoveno odborným 

odhadem na 20 %. 

Stavba RD Kč 3 821 000 

Zvolené procento, vyjadřující cenu příslušenství ve vztahu k ceně RD   20 % 

Cena příslušenství zjednodušeným způsobem - zaokrouhleno Kč 764 000 

4.2.4 Stanovení ceny pozemků 

Pozemky jsou oceněny porovnávacím způsobem. Cenové porovnání je provedeno s cenami 

obdobných pozemků ve srovnatelných lokalitách z nabídek realitní inzerce na stránkách 

www.inem.cz. Vzorky použité pro stanovení ceny stavebních pozemků jsou dostupné 

v příloze. 

Ceny nabídek stavebních pozemků pro rezidenční stavby se v obdobných lokalitách pohybují 

v rozmezí 5 897 – 6 454 Kč/m2. Pro oceňované pozemky vzhledem k jejich využití, umístění, 

velikosti, napojení na inženýrské sítě a konfiguraci, stanovujeme cenu 6 000 Kč/m2. 

Parcela 

č. 
Druh pozemku Umístění 

Výměra 

[m2] 

ZC 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

St. 222 zastavěná plocha a nádvoří plocha pod RD 123 
6 000 

738 000 

125/94 zahrada zahrada 470 2 820 000 

Celkem                                                                                  593  3 558 000 

Cena pozemků stanovená porovnávacím způsobem k datu ocenění činí 3 558 000 Kč. 

4.2.5   Rekapitulace ocenění cenou časovou 

Na základě výše provedených výpočtů a s ohledem na použitou metodiku je cena časová 

nemovitých věcí po zaokrouhlení stanovena na 8 143 000 Kč. 

  

Objekt 
Celkem cena časová 

[Kč] 

Rodinný dům č.p. 232 3 821 000 

Příslušenství 764 000 

Pozemky 3 558 000 

Celkem 8 143 000 

http://www.inem.cz/
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4.3 Ocenění cenovým porovnáním 

Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové 

srovnávací ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se 

stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou 

tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu 

ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek.  

Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání. Princip 

metody spočívá v tom, že z databáze odhadce o realizovaných, resp. inzerovaných prodejích 

podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní 

cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl 

oproti oceňovanému objektu. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je 

zjištěna cena průměrná. 

V případě, že jsou pro porovnání použity alespoň tři skutečně sjednané ceny, je výsledná cena 

cenou obvyklou. Pokud by při zpracování ocenění nebylo možné získat alespoň tři sjednané 

ceny, je výsledná cena tržní hodnotou, která se určí odborným odhadem na základě 

porovnávací hodnoty z nabídkových cen. 

4.3.1  Porovnávací databáze 

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity sjednané ceny a nabídkové ceny 

z databáze realitní inzerce www.inem.cz. Vzorky použité pro porovnání jsou k dispozici v 

příloze. 

U vzorků starších 3 měsíců je použita indexace sjednané ceny na aktuální cenovou úroveň 

pomocí HB indexu, který sleduje vývoj cen nemovitostí v pravidelných intervalech.  
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4.3.2 Výpočet porovnávací hodnoty 

Oceňovaná 

nemovitost: 

Rodinný 

dům 
Doubek 

dřevostavba z r. 

2012, pravid. údržba 

standard., podlah. 

vytápění, krb 

venkovní bazén, krytá 

terasa, 2 park. stání 
107,00 593 101 498 

Vzorek 

č. 

Sjednaná 

cena 

[Kč/m2] 

Zdroj Poloha Technický stav Vybavení Příslušenství 

Započitatelná 

plocha 

[m²] 

Výměra 

pozemku 

[m²] 

Celkem 

[Kč/m²] 

1 99 106 

Realizace 

4/2022 

Říčany-

Strašín 
RD zděný r. 2018 srovnatelné terasa, 2 park. místa 123 603 98 676 

1,04 0,95 0,95 1,00 1,02 1,04 1,00 1,00 

2 96 296 

Realizace 

5/2022 
Všestary RD zděný r. 2018 

mírně lepší – krbové 

vytápění 
terasa 135 681 99 636 

1,04 0,97 0,95 0,98 1,04 1,07 0,99 1,03 

3 79 600 

Realizace 

1/2022 
Mukařov RD zděný r. 2006 srovnatelné 

menší bazén, terasa, 

sklípek 
125 433 95 504 

1,09 0,98 1,00 1,00 1,00 1,04 1,08 1,20 

4 108 945 

Nabídka 

11/2022 
Sluštice 

Dřevostavba – 

novostavba 

mírně lepší – 

rekuperace 
terasa 110 935 99 273 

0,97 0,98 0,96 0,98 1,04 1,01 0,97 0,91 

5 126 744 

Nabídka 

1/2022 
Doubek Dřevostavba r. 2015 srovnatelné 

terasa, park. místa, 

zděný zahr. domek 
86 1187 114 398 

0,99 1,00 0,99 1,00 1,01 0,97 0,94 0,90 

Jednotková cena byla stanovena na základě upravených jednotkových cen jednotlivých porovnávaných vzorků. Upravené jednotkové ceny jsou 

uvedeny ve sloupci „Celkem“ a dosahují hodnot od 95 504 do 114 398 Kč/m2. Jednotková cena oceňovaného rodinného domu byla stanovena 

jako průměr uvedených hodnot na výsledných 101 498 Kč/m2. Porovnávací hodnota nemovitých věcí je stanovena jako součin jednotkové ceny a 

započitatelné plochy na 10 860 286 Kč. 

Jednotková cena Započitatelná plocha Porovnávací hodnota 

[Kč/m2] [m2] [Kč] 

101 498 107,00 10 860 286 
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5. Odůvodnění a rekapitulace 

Na základě provedené analýzy trhu s obdobným typem nemovitých věcí v obdobných 

lokalitách je v tomto znaleckém posudku provedeno srovnání alespoň 3 skutečně sjednaných 

cen, přičemž je tak v souladu s § 1a, odst. (1) a (2) vyhlášky č. 441/2013 Sb. celková 

stanovená porovnávací hodnota nemovitých věcí cenou obvyklou.  

Způsob ocenění Cena 

Časová cena (informativní charakter) 8 143 000 Kč 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí  10 860 286 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí po zaokrouhlení 10 900 000 Kč 

Na základě výše provedených výpočtů a s ohledem na použitou metodiku je obvyklá cena 

nemovitých věcí po zaokrouhlení stanovena na 10 900 000 Kč. 

5.1 Kontrola postupu 

V souladu s § 52 f) Vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, prohlašujeme, že 

jsme provedli kontrolu použitého postupu a prohlašujeme jej za správný, objektivní a 

přezkoumatelný. 
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6. Závěr 

Úkolem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny, resp. tržní hodnoty nemovitých věcí 

zapsaných na LV č. 416 v k. ú. Doubek, obec Doubek, okres Praha-východ, kraj Středočeský, 

a to pozemku parc. č. St. 222, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 232 a pozemku 

parc. č. 125/94, včetně příslušenství. 

Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí k datu ocenění činí: 

10 900 000 Kč. 

Slovy: deset milionů devět set tisíc korun českých. 

 

Znalecký posudek vypracovali: 

Ing. Tomáš Hudec (vzal na vědomí a je oprávněn posudek stvrdit, doplnit nebo vysvětlit) 

Ing. Pavel Hladík 

Ing. Hana Vašátková 

 

Znalečné je účtováno dle smluvního ujednání na základě připojené faktury. 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří Nemovitost s.r.o. se sídlem v Hodoníně, 

pracoviště Brno, zapsanou podle § 21, odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 

37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 66/98 

ze dne 4.5.1998 pro základní obor ekonomika, pro odvětví oceňování nemovitých věcí. 

Znalecký posudek je zapsán pod č. 1170-334/2022 v evidenci znaleckých posudků. 

 

V Brně dne 16. listopadu 2022 

 

 

  

…………………………………… 

 Ing. Tomáš Hudec 

 jednatel znalecké kanceláře 
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Příloha č. 1 – Výpis z katastru nemovitostí – LV č. 416 
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Příloha č. 2 – Výřez z katastrální mapy  
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Příloha č. 3 – Mapa oblasti 
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace 

  
Jižní strana domu  Terasa za domem 

  
Jižní strana domu Bazén v zahradě 

  
Chodba Kuchyň 
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Obývací pokoj Obývací pokoj 

  
Ložnice 1 Ložnice 2 

  
Koupelna WC 
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Příloha č. 6a – Databáze porovnávaných stavebních pozemků 
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Příloha č. 6b – Databáze porovnávaných domů 

Vzorek č. 1: 

 

Vzorek č. 2: 
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Vzorek č. 3: 

 

Vzorek č. 4: 
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Vzorek č. 5: 

 


