
_________________________________________________________________________strana 1 

_________________________________________________________________________________
© ZP 4588/2018  Ing. Zbyněk Domanský 

 

 

 

Znalecký posudek 
 

č. 4588/2018 

 
o ceně nemovitých věcí – pozemek p.č. 71, jehož součástí je rodinný dům č.p. 55, a pozemek 

p.č. 72; k datu 28.5.2018 zapsáno v katastru nemovitostí pro okres a obec Znojmo 

a katastrální území Načeratice na listu vlastnictví č. 5 pro výlučného vlastníka: 

Balíková Zuzana, Načeratice 55, 66902 Znojmo 

 

 
 

Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 

 Lazy VII 5583, 760 01 Zlín 

 

Účel posudku: Odhad ceny obvyklé pro dobrovolnou  

 veřejnou dražbu podle § 13 zákona č. 26/2000 Sb. 

 

Zhotovitel posudku: Ing. Zbyněk Domanský 

 soudní znalec v oboru ceny a odhady nemovitostí 

 a odhadce nemovitého majetku, IČ 644 63 389 

 Anenská 169, Jaroslavice, 760 01 Zlín 
 z.domansky@gmail.com, www.z-domansky.eu 

 tel: 731 402 122, datová schránka: fwbkes2 

 

Datum místního šetření: 2.5.2018 

 

Datum, k němuž je provedeno ocenění: 2.5.2018 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.5.2018 

 

 

Tento posudek obsahuje celkem 11 stran (bez příloh) a předává se ve dvou vyhotoveních, 

archívní vyhotovení je uloženo u zhotovitele. 
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Posudek řeší odhad ceny obvyklé (tržní hodnoty). Nelze jej použít pro daňové účely, např. 

pro vyměření daně z nabytí nemovitých věcí. K tomu účelu slouží určení ceny zjištěné. 

 

 

1 Nález 

1.1 Podklady pro vypracování posudku 

 

Podklady poskytnuté objednatelem posudku: 

1) Výpis z katastru nemovitostí pro okres a obec Znojmo a katastrální území Načeratice, list 

vlastnictví č. 5, stav evidovaný k datu 5.4.2017. 

2) Informace poskytnuté objednatelem posudku. 

 

Nebyla předložena kopie katastrální mapy, projektová dokumentace a písemné doklady 

o původu stavby. Zhotovitel posudku neodpovídá za pravdivost, správnost a úplnost dokladů 

předložených objednatelem jako podklady pro zpracování posudku. 

 

Podklady zajištěné zhotovitelem posudku: 

3) Výsledky místního šetření ze dne 2.5.2018. 

4) Informace z Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby. 

5) Aktuální informace z katastru nemovitostí na webu cuzk.cz. 

6) Informace z portálů mapy.cz, Google Maps, povodňových a technických map ad. 

7) Územní plán Znojmo – právní stav po Změně č. 1 z data 10/2017. 

8) Malý lexikon obcí ČR 2017, vydání ze dne 15.12.2017. 

9) Údaje o aktuálních nabídkách realitních kanceláří. 

10) Databáze uskutečněných prodejů nemovitostí IS MOISES. 

11) Údaje z vlastního znaleckého archívu včetně databáze DOMING. 

12) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, §§ 505-512. 

13) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

14) Vyhláška MMR ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

15) Vyhláška MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

16) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 237/2004 

Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb. a zákonných 

opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., zákony č. 228/2014 Sb. a 225/2017 Sb. 

17) Vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění ve znění vyhlášek č. 199/2014 Sb., 345/2015 Sb., 53/2016 Sb., 

443/2016 Sb. a 457/2017 Sb. 

 

1.2 Přehled oceňovaných nemovitostí 

 

Soubor nemovitostí: 

1. Rodinný dům včetně stavebních pozemků ve funkčním celku 

 

Při prohlídce nebyly nemovitosti zpřístupněny, při ocenění se vychází z dostupných 

podkladů a informací a z výsledků prohlídky z dostupných prostor.  
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1.3 Všeobecné a místopisné údaje 

 

Bývalé okresní město Znojmo je dopravním, správním a obchodním centrem regionu. Podle 

Malého lexikonu obcí ČR 2017 má celkem 33 823 obyvatel. 

 

Soubor nemovitostí se nachází uvnitř souvisle zastavěného území stavebně odloučené 

městské části Načeratice. Je zde možnost napojení na dálkový vodovod, kanalizaci 

a elektrickou síť, nikoliv na plynovod. 

 

1.4 Popis oceňovaného areálu 

 

Soubor nemovitostí je přístupný po veřejných zpevněných komunikacích. Riziko přístupu, 

sociální riziko a negativní vlivy okolí nebyly zjištěny. Podle povodňové mapy jsou v zóně 

se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně (zóna 1). V místě je možnost napojení 

na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť, nikoliv na plynovod. 

 

1.5 Popis pozemků 

 

Podle záznamů v katastru nemovitostí a podle skutečného funkčního využití: 

Pozemky jsou v areálu rodinného domu, jsou ve zhruba rovinatém terénu. 

o Pozemek p.č. 71 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří o výměře 300 m
2
) je plocha zčásti 

zastavěná rodinným domem a hospodářským stavením. 

o Pozemek p.č. 72 (podle KN zahrada o výměře 547 m
2
) tvoří nezastavěnou plochu 

ve funkčním celku s rodinným domem. 

 

Celková výměra činí: 300+547 = 847 m
2
, tj.  průměrná výměra plochy ve funkčním celku 

s rodinným domem. 

 

Podle územního plánu: 

Pozemky jsou ve stavových zastavitelných plochách B/d – plochy bydlení individuálního, 

zástavba rodinná volná. Jsou užívány v souladu s územním plánem.  

 

1.6 Popis staveb, součástí a příslušenství 

 

Hlavní stavba: 

 Rodinný dům (podle v KN objekt bydlení č.p. 55, součást pozemku p.č. 71) – koncový 

řadový dům. 

 

Vedlejší stavby: 

 Hospodářské stavení (stavba nezapsaná v KN, v katastrální mapě zakreslená jako 

navazující hospodářská část k rodinnému domu) – přístavba k rodinnému domu do dvora. 

 Přístřešky (stavba nezapsaná v KN) – dvě přístavby do dvora. 

 

Další součásti a příslušenství pozemku: 

Přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení a trvalý porost. 
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1.6.1 Popis hlavní stavby (odhad) 

 

Zřejmě nepodsklepený dům se jedním nadzemním podlažími a sedlovou střechou, 

bez obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod 

do 1.NP je ze dvora. Způsob přístupu na půdu nebyl zjištěn. 

 

Konstrukce a vybavení: 

Základy. Svislé nosné konstrukce zděné z plných pálených cihel. Dřevěný krov se střešní 

krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.NP 

dřevěné s rovným podhledem. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Podlahové krytiny 

standardní. Vnitřní omítky hladké. Fasádní omítky stříkané, fasáda nezateplená. Okna 

plastová izolační. 

 

Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna se zřejmě 

nevyskytuje. Vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. 

Způsob vytápění a ohřevu vody nebyl zjištěn. Vybavení kuchyně a soc. zařízení – standardní. 

 

Dispoziční řešení: 

1.NP: pravděpodobně byt velikosti 3+1 s příslušenstvím 

 

Historie, stav a využití: 

Stáří stavby nebylo zjištěno. Původní část asi 60-80 roků, pozdější přístavba s pultovou 

střechou do dvora. Dům je ve stavu běžné údržby. Vnitřní vybavení standardní. Využití 

pro trvalé bydlení. 

 

1.6.2 Výměry hlavní  stavby (odhad) 

 

Podlahové plochy: 

1.NP-obytná: (12,70*6,55+6,75*6,65)*0,9 = 115,27 m
2
 

 

Celková podlahová plocha: 

PPc = 115,27 m
2
 

 

Z toho otápěná obytná plocha: 

PPo = 115,27 m
2
 

 

1.6.3 Opotřebení hlavní stavby 

 

Opotřebení domu stanovené odborným odhadem činí asi A = 50 %. 

 

1.6.4 Popis součástí a příslušenství 

 

Vedlejší stavby: 

 Hospodářské stavení – zděná stavba s vysokou sedlovou střechou. 

Zastavěná plocha asi 55 m
2
. 

 Přístřešky – dřevěná stavby s nízkou pultovou střechou. 
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Venkovní úpravy: 

 Přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, elektrická 

 Zpevněné plochy – betonová dlažba, betonové monolitické 

 Oplocení – ocelové drátěné 

 

Trvalý porost:   

Okrasné dřeviny v minimálním rozsahu. 

 

Uvedené součásti a příslušenství nemají podstatný vliv na celkovou obvyklou cenu souboru 

nemovitostí a nebudou se samostatně oceňovat. Při ocenění bude přihlédnuto k existenci 

hospodářského stavení. 

 

1.7 Ostatní charakteristiky 

 

Omezení vlastnického práva: 

 Nebyl zjištěn obtížně vypověditelný nájemní vztah. 

 Podle záznamů v KN nemovitosti nejsou zatíženy omezeními vlastnického práva 

typu věcných břemen, práva stavby s nezřízenou stavbou, předkupních práv, exekučních 

titulů, dražební vyhlášky, neuspořádaného vztahu mezi pozemky a stavbami apod. 

 Podle záznamů v KN nemovitosti jsou nemovitosti zatíženy: 

o Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Balíková Zuzana 

o Zákaz zcizení a zatížení 

o Zástavní právo smluvní 

 

 

2 Posudek 

2.1 Rodinný dům včetně stavebních pozemků ve funkčním celku 

2.1.1 Použitá metoda ocenění 

 

Pro odhad obvyklé ceny je teoreticky možné použít 3 základní metody oceňování – zjištění 

věcné hodnoty, zjištění výnosové hodnoty a porovnávací metodu, resp. jejich kombinace. 

Prakticky nejpřesnější výsledky poskytují tzv. metoda váženého průměru a porovnávací 

metoda. V případě existence vhodných srovnávacích objektů bude k odhadu obvyklé ceny 

použita porovnávací metoda (s odkazem na § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., zejména 

věta: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věcí a určí se porovnáním“). Pro porovnávání budou 

použity aktuální záznamy na realitním trhu se zohledněním údajů z dostupných databází 

uskutečněných prodejů a vlastního znaleckého archívu. 

 

2.1.2 Vyhledání realitních nabídek 

 

Obecná charakteristika pro porovnání: 

 

Rodinný dům s velikostí bytu 3+1. Vnitřní vybavení standardní. Ve stavu běžné údržby. 

Obytná podlahová plocha asi 115 m
2
. Bez garáže. Větší hospodářské stavení. Bez zateplení 

fasády. Vytápěný. Poloha ve stavebně odloučené části města Znojmo. 
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Zadání vyhledávání: 

 

Nabídka prodeje rodinných domů ve Znojmě a blízkém okolí. 

 

 

Výběr některých srovnávacích objektů (vč. pozemků ve funkčním celku): 

 

Foto Popis 

 

1/ Kravsko 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 650 000 Kč 

 bez provize 

Prodej rodinného domu 86 m², pozemek 233 m² 

Nevybavený rodinný dům o dispozici 2+kk. Stavba: smíšená, nezateplená. Jedná se o přízemní dům 

s dvorem, ze kterého je krásný výhled. K domu náleží půda, kde je možnost půdní vestavby. 

V domě je kuchyňská linka. Vytápění je elektrické, ohřev vody zajišťuje bojler. Vodovod, 

kanalizace, elektro. 

 

Foto Popis 

 

2/ Těšetice 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 790 000 Kč 

  

Prodej rodinného domu 134 m², pozemek 230 m² 

Rodinný dům 3+1, vzdálený 10 km od Znojma. Stavba: kamenná, nezateplená. Dům je v dobrém 

stavu. Dům je napojen na veřejný vodovod , kanalizaci. Topeni je ústředni na kotel na pevná paliva. 

 

Foto Popis 

 

3/ Dyje 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 850 000 Kč 

 vč. provize 

Prodej rodinného domu 110 m², pozemek 719 m² 

Rodinný dům, samostatně stojící, s hospodářskými budovami a dvorem tvořící takovou menší 

vesnickou usedlost. Obytná část tvořena bytovou jednotkou 3+1. Dům byl postaven před 80 lety 

a v průběhu času procházel různými úpravami. Jednu dobu společně s hospodářskými budovami 

sloužil také jako hospoda. Je postaven z cihel o tloušťce 45cm, nezateplený, střecha sedlová 

bez obytného prostoru, podlahy betonové a dlažby, okna dřevěná zdvojená, topení plynové WAF 

a kamna na tuhá paliva. Bytová jednotka je nyní obyvatelná, ale celý dům je vhodný ke kompletní 

rekonstrukci. Hospodářské budovy jsou převážně ve špatném stavu, neobyvatelné. Celý objekt má 

zajímavý potenciál, spoustu prostoru jak pro bydlení, tak podnikání, ale je zde spousta práce. 

Pod domem je víceúrovňový sklep, místy více než tři metry pod povrchem. Částečně kdysi sloužil 

jako sklep pivní. Aktuálně do této vlhké chladné části sklepa zatéká nedostatečně odvedená dešťová 

voda ze dvora, takže bývá vlhčí než obvykle. Objekt jako takový je napojen na veškeré sítě, 

parkování na dvoře nebo před domem. Město Znojmo 8 km. 
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Foto Popis 

 

4/ Tasovice 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 850 000 Kč 

  
Prodej rodinného domu 120 m², pozemek 401 m² 

RD 2+1 s dvorem. Z hlediska dispozice se jedná o rohový, řadový, částečně podsklepený dům 

z pálených cihel vhodný k celkové rekonstrukci, nezateplený. Obytná část se stává ze vstupní 

chodby, WC, kuchyní s jídelnou, obývacím pokojem a ložnicí. Součástí domu je také poměrně 

rozlehlá garáž s vjezdem z ulice a uzavřený dvůr s hospodářskými stavbami. Kompletní připojení 

na inženýrské sítě. Prodej v rámci insolvenčního řízení, kdy nabídková cena je stanovena znaleckým 

posudkem. 

 

Foto Popis 

 

5/ Tasovice 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 990 000 Kč 

 vč. provize a služeb 

Prodej rodinného domu 120 m², pozemek 272 m² 

Rodinný dům má dispozici 4+1 s možností přístavby podkroví. Stavba: smíšená, nezateplená. 

Topení: lokální plynové. Momentálně je dům využíván jako prostor k podnikání. Za domem je 

k dispozici menší dvorek či zahrádka, která je přístupná i zadním vchodem. Plocha pozemku 

poskytuje obyvatelům naprosté soukromí. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Nemovitost 

lze využít na bydlení nebo k podnikání. 

 

Foto Popis 

 

6/ Nový Šaldorf 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 999 000 Kč 

 vč. provize a služeb 

Prodej rodinného domu 190 m², pozemek 190 m² 

Rodinný dům – je vhodný buď k rekonstrukci nebo je možné využít pozemek ke stavbě zcela nové 

stavby. Stavba: cihlová, nezateplená. Stav objektu: dobrý. Pozemek je velmi dobře situovaný 

ve středu obce, s příjezdovou cestou a dům je napojený na veškeré IS. 

 

Foto Popis 

 

7/ Hnanice 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 1 500 000 Kč 

 bez provize 

Prodej rodinného domu 140 m², pozemek 250 m² 

Rodinný dům. Jedná se o zděnou stavbu cca 40 let od kolaudace. Dům je půdorysně do L, kde 

pozemek je ohraničen obvodovými stěnami, jedná se tedy pouze o dvůr. Dům je napojen na veškeré 

sítě kromě plynu, přípojka je na hranici pozemku. Dispozičně se jedná o 4+1. Stavba: cihlová, 

nezateplená. Stav objektu: dobrý. 

 



_________________________________________________________________________strana 8 

_________________________________________________________________________________
© ZP 4588/2018  Ing. Zbyněk Domanský 

Foto Popis 

 

8/ Těšetice 

 okres Znojmo 
 

 Nabídková cena:  

 1 620 000 Kč 

 bez provize 

Prodej rodinného domu 190 m², pozemek 310 m² 

Velmi pěkný rodinný dům či usedlost. Dům prošel částečnou rekonstrukcí, je čistý, suchý. V domě 

je plynový kotel s rozvody v mědi do radiátorů, elektřina je též v mědi, voda v plastu. Dům má 

v pořádku jak krovy, latě, tak střechu. Stavba: kamenná, nezateplená. V přízemí je vstupní chodba, 

dále následuje kuchyně a vstupy do 5 pokojů, sam. WC a koupelna s velkým sprchovým koutem. 

Jsou zde dvě spíže na potraviny. V horním patře jsou další dva pokoje a koupelna, lze tedy využít 

pro návštěvy nebo velkou rodinu, kde bude mít každý svůj pokoj. Z chodby v přízemí se vchází 

do uzavřeného dvora, kde je dílna, hospodářské místnosti, zabijačková místnost a komora na různé 

věci. Vedle dílny je také garáž s montážní jámou. Je zde i studna s možností zalévání zahrady nebo 

pro bazén - stálá hladina vody, která neklesá. Tento dům, je velmi vhodný pro velkou rodinu, 

je skutečně velmi pěkně udržovaný a zachovalý. K nemovitosti je možno dále zakoupit vinný sklep 

a sklep na potraviny, který je ihned naproti domu. Nad ním jsou dvě velké garáže. 

 

2.1.3 Porovnání s realitními nabídkami 

 

Při porovnání se přihlíží zejména k charakteristikám obce, poloze nemovitostí na území obce, 

velikosti a kvalitě pozemků, velikosti, stáří a stavebně technickému stavu hlavní stavby, 

včetně rozsahu a kvality vnitřního vybavení a případného příslušenství. 

 

Stručné charakteristiky srovnávacích objektů k porovnání: 

 

Seřazeno vzestupně podle nabídkových cen: 

 

1/ Kravsko / Nabídková cena: 650 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost výrazně menší. Stav a vybavení výrazně horší. Pozemek menší. 

 

2/ Těšetice / Nabídková cena: 790 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost asi srovnatelná. Stav a vybavení horší. Pozemek menší. 

 

3/ Dyje / Nabídková cena: 850 000 Kč 

Poloha lepší. Velikost srovnatelná. Stav a vybavení srovnatelný. Pozemek srovnatelný. 

 

4/ Tasovice / Nabídková cena: 850 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost srovnatelná. Stav a vybavení horší. Pozemek menší. 

 

5/ Tasovice / Nabídková cena: 990 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost větší. Stav a vybavení srovnatelný. Pozemek menší. 

 

6/ Nový Šaldorf / Nabídková cena: 999 000 Kč 

Poloha lepší. Velikost větší. Stav a vybavení horší. Pozemek menší. 

 

7/ Hnanice / Nabídková cena: 1 500 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost větší. Stav a vybavení lepší. Pozemek menší. 
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8/ Těšetice / Nabídková cena: 1 620 000 Kč 

Poloha srovnatelná. Velikost výrazně větší. Stav a vybavení lepší. Pozemek menší. 

 

Z porovnání realitních nabídek považuji za adekvátní nabídkovou kupní cenu oceňovaného 

souboru nemovitostí včetně započítané provize a nákladů na odborné služby částku ve výši:  

KCn = 950 000,00 Kč 

 

2.1.4 Odhad obvyklé ceny 

 

Obvyklá cena bez zohlednění právních závad: 

 

1) Obvyklá cena realitním porovnáním: 

 

Při porovnávání s realitními nabídkami je nutné přihlédnout k faktu, že se jedná 

o nabídkové ceny (představu nabízejícího), přičemž tyto ceny jsou obvykle vyšší nežli 

ceny následně reálně obchodované (dosažené kupní ceny). V nabídkových kupních cenách 

navíc bývá zahrnuta provize realitní kanceláře za zprostředkování prodeje a poskytnutí 

dalších odborných služeb. Při odhadu obvyklé ceny je přiměřené tyto nabídkové kupní 

ceny snížit zhruba o 10 %. 

 

Obvyklá cena realitním porovnáním po snížení o 10 % činí: 

 

CO1 = 960000*0,9 = 864 000,- Kč 

 

2) Kontrolní porovnání s údaji z vlastního znaleckého archívu a databází: 

 

V databázích uskutečněných prodejů není dostatečně kvalitní soubor srovnávacích vzorků. 

Obvyklá cena kontrolním porovnáním nebyla stanovena. 

 

Obvyklá cena bez zohlednění právních závad: 

CO = 864 000,- Kč, po zaokrouhlení 860 000,- Kč 

 

Výsledná cena zahrnuje obvyklou cenu rodinného domu včetně pozemků ve funkčním celku. 

 

 

Korekce obvyklé ceny po zohlednění právních závad: 

 

Nemovitosti nejsou zatíženy nevypověditelným nájemním vztahem a omezeními vlastnického 

práva typu věcných břemen, práva stavby s nezřízenou stavbou, předkupních práv, 

exekučních titulů, dražební vyhlášky, neuspořádaného vztahu mezi pozemky a stavbami apod. 

K zapsanému zástavnímu právu a insolvenčnímu titulu se při tomto ocenění nepřihlíží.  

 

Obvyklá cena po zohlednění právních závad činí: 

CO´ = 860000*1,0 = 860 000,- Kč 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________strana 10 

_________________________________________________________________________________
© ZP 4588/2018  Ing. Zbyněk Domanský 

 

 

 

 

Cena obvyklá nemovitých věcí 

(po zaokrouhlení) 

činí 

 

860 000,- Kč 
 

slovy: osmsetšedesáttisíc korun českých 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.5.2018      Ing. Zbyněk Domanský 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalecká doložka 
 

 Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu  

v Brně ze dne 27.11.2000 č.j. Spr 1514/2000 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny  

a odhady se specializací na nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby 

obytné a průmyslové. 

 Znalecký posudek je zapsán pod poř.čís. 4588/2018 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.5.2018      Ing. Zbyněk Domanský 
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Osvědčení zhotovitele: 
 

Tímto osvědčuji, že: 

1. Při zpracování tržního ocenění jsem se řídil příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a postupoval jsem 

v souladu s obvyklými základními principy a doporučenými oceňovacími standardy. 

2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny mně známé skutečnosti ke dni zpracování, 

které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. Při své činnosti jsem 

vycházel z níže uvedených předpokladů a neshledal jsem žádné skutečnosti, které by 

nasvědčovaly, že předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

3. V současné době ani v budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z podnikání, které je 

předmětem zpracovaného tržního ocenění. Výše mé odměny nezávisí na dosažených 

závěrech nebo odhadnutých hodnotách. 

 

 

Obecné předpoklady a omezující podmínky: 

 

Jako zhotovitel posudku jsem neprováděl žádné šetření a nepřebírám žádnou odpovědnost  

za pravdivost, správnost a úplnost dokladů předložených objednatelem jako podklady  

pro zpracování tohoto posudku včetně informací o případné existenci závazků a omezení,  

o nichž se nelze přesvědčit ze zápisu v katastru nemovitostí. Předpokládám odpovědné 

vlastnictví a správu vlastnických práv tak, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž 

prodejné – zpeněžitelné.  

 

Toto ocenění jsem vypracoval podle aktuálních podmínek na trhu nemovitostí s ohledem 

na zadaný účel ocenění. Neodpovídám přitom za případné změny v podmínkách trhu, 

ke kterým dojde po předání tohoto posudku objednateli. 

  

Za běžných podmínek lze stanovenou obvyklou cenu akceptovat do půl roku od data 

zpracování (v souladu např. se zákonem o veřejných dražbách). Později je nutné ocenění 

verifikovat s ohledem na aktuální vývoj segmentu trhu nemovitostí. Posudek je možné použít 

pouze k účelu, k němuž byl vypracován. 

 

 

© Copyright: 
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována nebo přenášena jakýmkoliv 

způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu bez předchozí 

dohody a písemného svolení zhotovitele díla. 

 

 

Přílohy: bez příloh 


