
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 2800/06/17 

 

 

 

NEMOVITÁ VĚC: pozemek sr.parc.č. 121/2 se stavbou č.p. 115 a poz parc.č. 1081 vše v k.ú. Dolní 

Štěpanice 

Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Benecko, k.ú. Dolní Štěpanice 

Adresa nemovité věci: Dolní Štěpanice 115, 512 37 Benecko  
 

 

 

OBJEDNAVATEL: EURODRAŢBY.CZ a.s.                                    č.j.024/2017-A,  

IČO: 29135419 

Adresa objednavatele: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 
 

 
 

ZHOTOVITEL : Stanislav Kerhart 

Adresa zhotovitele: Ohaveč 18, 506 01 Jičín 
 IČ: 43516963 telefon: 736 259 228 e-mail: 

stanislav.kerhart@email.cz 

 DIČ: CZ530318282 fax:   
 

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely draţebníka. (ocenění stávajícího 

stavu) 
 

 

  

 

OBVYKLÁ CENA 680 000 Kč 

 

 
Datum místního šetření: 7.6.2017  Stav ke dni : 7. 6. 2017 

 Za přítomnosti: vlastník nebyl přítomen 

Počet stran:  26 stran  Počet příloh: 15 Počet vyhotovení:  2 

 

 

 

 

V Ohavči, dne 23.6.2017 Stanislav Kerhart 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Ocenění pozemku st.parc.č.121/2 se stavbou (rod.dům) č.p. 115, poz.parc.č. 1081 vše v k.ú. Dolní 

Štěpanice je provedeno ve smyslu definice uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku podle stavu nemovitosti ke dni místního šetření t.j. k  7.6.2017. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v 

aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. 

 

Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zákona 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 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 věci a určí se porovnáním. 

 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována trţní hodnota - "odhadovaná 

částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 

jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 

 

Stanovení trţní hodnoty 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 

proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 

 

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 

Metoda věcné hodnoty 

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající 

opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 

by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. 

 

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací) 

Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v 

nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak 

hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 
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Přehled podkladů  

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 529 pro k.ú. Dolní Štěpanice 

Kopie katastrální mapy  

Zjištění na místě samém dne 7.6.2017 v době od 16,05 do 16,55 hod. 

Vlastní databáze 

Informace sdělené vlastníkem (telef.) 

Fotodokumentace 

Nabídky nemovitostí v místě oceňované nemovitosti 

Údaje Pojišťovny Kooperativa - povodňové riziko 
 

Místopis  

Benecko je horská obec v okrese Semily, od které je vzdálena cca 23 km, je vyhledávaným zimním 

střediskem Krkonoš mezi Vrchlabím a Rokytnicí nad Jizerou, leží v západních Krkonoších. 

Výhodou proti střediskům jako je Harrachov, Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou, která leží v 

údolí, je vrcholová poloha rekreačního centra. Je orientované jihozápadním směrem, proto jsou za 

jasných dní jeho svahy celý den prosluněné. Obec se nachází ze dvou třetin v 3. zóně Krkonošského 

národního parku, obytné části jsou v ochranném pásmu. Okolní svahy, lesy a louky nabízejí 

vynikající možnosti sportovního vyžití a rekreace - lyžování, turistiku i odpočinkovou dovolenou. V 

Benecku jsou 4 prodejny potravin, pekárna, prodejna skla a upomínkových předmětů. V Domě 

služeb je umístěna prodejna sportovních potřeb, drogerie, prádelna, pošta, diskotéková vinárna 

A-CLUB, kavárna, telefonní ústředna a hovorna. Obec je vybavena rozvodem plynu, pitné vody i 

kanalizací. Počet trvale žijící obyvatel je v obci 1 092. Obcí prochází několik autobusových linek.  
 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon veř. / vl.  /  elektro  telefon 
 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: okrajová část - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky:  

1263 Česká republika, ostatní plocha - ostatní komunikace 

1270/1 Obec Benecko, č. p. 190, 51237 Benecko - ostatní komunikace 

1270/6 Obec Benecko, č. p. 190, 51237 Benecko - ostatní komunikace 
   

 

Celkový popis  

Oceňovaný objekt byl postaven asi před 60 lety s přístavbou patra asi před 30 lety. Dům je 

nepodsklepený patrový se sedlovou a plochou střechou. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou 

trámové s podhledem, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou dřevěné voštinové v ocelových 

zárubních. Jsou zde 2 bytové jednotky 2+1.  Objekt je rodinným domem. V koupelně v I.NP je 

masážní sprchový kout, umyvadlo, pod kterým je vodoměr. WC je samostatné.  Kuchyně je bez 

vybavení. Schodiště do II.NP je teracové. V b.j. v patře je koupelna s vanou, WC je opět 

samostatné. Zhoršený stavebně technický stav - poškození vybavení, chybí fasádní omítka, chybí 

vytápění, v kuchyních nejsou sporáky, poškozený obklad koupelen, strhaná podlahová krytina. 

Nemovitost je připojena na rozvod elektřiny (ke dni ocenění byla dodávka el. proudu odpojena) a na 

veřejný vodovod. Podle sdělení vlastníka jsou splaškové vody svedeny do žumpy (nebyla nalezena). 

Přístup je z veřejné komunikace, riziko záplav je na st.2. 
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Silné stránky  

Výhodná poloha v blízkosti krkonošských středisek, dobré dopravní spojení - autobus. Objekt je 

připojen na elektrorozvodnou síť, na veřejný vodovod. Dostatečně velká užitná plocha domu. 
 

Slabé stránky  

Malá výměra pozemku. Zhoršený stavebně technický stav - poškození vybavení, chybí fasádní 

omítka, chybí vytápění, v kuchyních nejsou sporáky, poškozený obklad koupelen, strhaná 

podlahová krytina. Dům je řadový krajní. V okolí nemovitosti není občanská vybavenost, v místě 

nejsou pracovní příležitosti, je nutné za prací dojíždět. Obtížný přístup po dřevěném (poškozeném) 

mostku. Riziko záplav je na st. 2 (vodní tok Jizerka). 
 

 

RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 

 Stav stavby umožňuje podpis zástavní 

smlouvy (vznikla věc) 

 Stav stavby neumožňuje podpis zástavní 

smlouvy 

 

 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné užívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 

 

 Přístup k nemovité věci přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z 

veřejné komunikace 

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

 Nemovitá věc není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitá věc situována v záplavovém území  

Komentář: Riziko záplav je na st. 2.  

Věcná břemena a obdobná zatíţení:   

 Zástavní právo   

 Exekuce   

 Ostatní finanční a právní omezení   

Komentář: Zástavní právo smluvní 

Zahájení exekuce 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy 
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) 

 

Ostatní rizika: nejsou  

Komentář: Volný objekt  

 

 

 

 

OBSAH  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Dům č.p. 115  

2. Hodnota pozemků  

2.1. Pozemky  

3. Porovnávací hodnota  

3.1.   
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OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Dům č.p. 115  

Věcná hodnota dle THU    
 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí 

Název 
Zastavěná. 

plocha 

Konstr. výška 

I.NP  88,82 m
2 

 4,17 m 

Výčet místností:    

chodba  7,49 m
2 

1,00  7,49 m
2 

koupelna  3,82 m
2 

1,00  3,82 m
2 

WC  2,03 m
2 

1,00  2,03 m
2 

komora  4,83 m
2 

1,00  4,83 m
2 

kuchyň  6,02 m
2 

1,00  6,02 m
2 

pokoj  14,11 m
2 

1,00  14,11 m
2 

obývací pokoj  26,11 m
2 

1,00  26,11 m
2 

schodiště  5,61 m
2 

1,00  5,61 m
2 

Užitná plocha celkem:    70,02 m
2 

II.NP a zastřešení  88,82 m
2 

 3,08 m 

Výčet místností:    

chodba  12,37 m
2 

1,00  12,37 m
2 

dětský pokoj  13,79 m
2 

1,00  13,79 m
2 

koupelna  5,08 m
2 

1,00  5,08 m
2 

komora  0,96 m
2 

1,00  0,96 m
2 

WC  2,52 m
2 

1,00  2,52 m
2 

pokoj  21,29 m
2 

1,00  21,29 m
2 

kuchyň  10,87 m
2 

1,00  10,87 m
2 

Užitná plocha celkem:    66,88 m
2 

Obestavěný prostor 

 
Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m
3
] 

I.NP (9,10*9,76)*(4,17) =  370,36 m
3 

II.NP a zastřešení (9,10*9,76)*(3,08*1/2)+(9,79*2,40*4,55*1/2) =  190,23 m
3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

I.NP   370,36 m
3 

II.NP a zastřešení   190,23 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:  560,59 m
3 
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Konstrukce Popis 

1. Základy kamenné 

2. Zdivo zděné tl. 45 cm 

3. Stropy dřevěné 

4. Střecha krov dřevěný, vázaný 

5. Krytina pozinkovaný falcovaný plech 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 

8. Fasádní omítky chybí 

9. Vnější obklady chybí 

10. Vnitřní obklady keramické obklady 

11. Schody teracové 

12. Dveře dřevěné hladké voštinové dveře v ocelových zárubních 

13. Okna dřevěná špaletová 

14. Podlahy obytných místností parkety 

15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 

16. Vytápění chybí 

17. Elektroinstalace světelná (odpojená) 

18. Bleskosvod chybí 

19. Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda 

20. Zdroj teplé vody bojler 

21. Instalace plynu chybí 

22. Kanalizace žumpa 

23. Vybavení kuchyně chybí 

24. Vnitřní vybavení umyvadlo, sprchový kout, WC 

25. Záchod splachovací 

26. Ostatní chybí 
  

 

 

 Ocenění 

Zastavěná plocha (ZP) [m
2
] 89 

Užitná plocha (UP) [m
2
] 137 

Obestavěný prostor (OP) [m
3
] 560,59 

Jednotková cena (JC) [Kč/m
3
] 4 600 

Rozestavěnost % 100,00 

Upravená cena (RC) [Kč/m
3
] 4 600 

Reprodukční hodnota 

(RC * OP) 

[Kč] 2 578 727 

Stáří roků 60 

Další životnost roků 50 

Opotřebení % 54,50 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 1 173 321 
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2. Hodnota pozemků  

2.1. Pozemky  

Porovnávací metoda 

Základní popis oceňovaných pozemků 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Ceny stavebních pozemků se v okolí předmětné nemovitosti pohybují v rozpětí 350 - 750 Kč/m
2
. 

Vzhledem k odloučené poloze, zhoršenému přístupu, vybavení inženýrskými sítěmi a riziku záplav 

na st. 2 odhaduji cenu pozemku na 350,- Kč/m
2
. 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2
 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m
2
 ] 

Celková cena 

pozemku [Kč] 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

121/2 92 650,00 59 800 

ostatní plocha 1081 70 350,00 24 500 

Celková výměra pozemků 162 Hodnota pozemků 

celkem 

84 300 

3. Porovnávací hodnota  

3.1.   

Oceňovaná nemovitá věc  

Uţitná plocha: 136,90 m
2 

Obestavěný prostor: 560,59 m
3 

Zastavěná plocha: 88,82 m
2 

Plocha pozemku: 162,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej rodinného domu 160 m2, pozemek 707 m2 

Lokalita: Benecko - Dolní Štěpanice, okres Semily 

Popis: Prodej rodinného domu 3+kk, s vlastní chatkou a garáží, umístěného v rekreační 

lokalitě obce Benecko, v části Dolní Štěpanice. Lokalita je výhodná především pro 

lyžaře, skiareály jsou v dosahu několika minut. K domu náleží zahrada o výměře 

707 m2 včetně zastavěné plochy 216 m2. K domu dále náleží dřevník a kamenný 

sklípek s vlastní studánkou. Podkroví domu je vhodné pro další vestavbu pokojů. 

Chatka byla postavena kolem roku 1970. V přízemí je technická místnost, v patře 

dva pokoje. Do domu je zaveden obecní vodovod, el.energie 230/400 (nyní 

odpojeno), odpady svedeny do septiku, vytápění lokálně kamny na dřevo. V domě 

jsou z části vyměněna okna za plastová, nově dozděn komín. Jinak v původním 

stavu, třeba modernizovat. Střecha kryta plechem. Dispozice: 2x vstup, zádveří, 2x 

komora, chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj, WC, 

koupelna a půda. Vhodné jak k bydlení, tak k rekreačním účelům. PENB G. 

Pozemek: 707,00 m
2 

Uţitná plocha: 160,00 m
2 
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Pouţité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,85 

K2 Velikosti objektu - větší výměra užitné plochy 0,98 

K3 Poloha - druhá polovina oceňovanédo domu 1,00 

K4 Provedení a vybavení - vedlejší stavba a garáž 0,98 

K5 Celkový stav - kvalitnější údržba 0,95 

K6 Vliv pozemku - větší výměra 0,98 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,89 

  
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Uţitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

990 000 160,00 6 188 0,68 4 186 
 

Název: Prodej rodinného domu 130 m2, pozemek 659 m2 

Lokalita: Benecko - Horní Štěpanice, okres Semily 

Popis: Prodej rodinného domu v Krkonoších, v obci Benecko, část Horní Štěpanice. 
Celková plocha pozemku 659 m2. V přízemí je prostorná kuchyň s kachlovými 

kamny, obývací pokoj, chodba, WC. V patře pokoj a půda s možností vestavby. 

Dům je podsklepený. Součástí prodeje je řadová garáž. Vedle domku je kamenný 

klenbový sklep s pramenem. Krásný výhled, klidné místo pro odpočinek a relaxaci. 

Pozemek: 659,00 m
2 

Uţitná plocha: 130,00 m
2 

Pouţité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - v centru obce 0,98 

K4 Provedení a vybavení - dům je obyvatelný, součástí je garáž

 0,95 

K5 Celkový stav - samostatně stojící dům, kvalitnější údržba

 0,97 

K6 Vliv pozemku - větší výměra 0,99 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,89 

  
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Uţitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

890 000 130,00 6 846 0,72 4 903 
 

Název: Prodej rodinného domu 144 m2, pozemek 368 m2 

Lokalita: Poniklá, okres Semily 

Popis: Rodinný dům o dispozici 4+1 v malebném prostředí klidné části obce Poniklá - 

Přívlaka. Nemovitost je v původním pravidelně udržovaném stavu. V přízemí jsou 

dvě obytné místnosti a kuchyně se spíží, koupelna s vanou a samostatné WC. V 

podkroví dva pokoje, druhé samostatné WC a vstup na půdu. Ve sklepě se nachází 

kotelna a dřevník. Přístup do sklepa je z domu i přímo z venkovních prostor. Dům 

se nachází na východním svahu, v klidném místě u lesa s dostupností po asfaltové 

komunikaci. Napojení na elektřinu, voda studniční. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá 

paliva s rozvodem ústředního topení.  

Pozemek: 368,00 m
2 

Uţitná plocha: 144,00 m
2 



- 9 - 

 

Pouţité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,85 

K2 Velikosti objektu - větší výměra 0,99 

K3 Poloha - mimi záplavovou zónu 0,97 

K4 Provedení a vybavení - obyvatelný stav, ústřední topení

 0,96 

K5 Celkový stav - kvalitnější údržba 0,97 

K6 Vliv pozemku - srovnatelná výměra 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,89 

  
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Uţitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 250 000 144,00 8 681 0,68 5 873 
 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě uţitné plochy 

Minimální jednotková porovnávací cena 4 186 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 4 987 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 5 873 Kč/m
2 

Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci 4 987 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 136,90 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 682 720 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Dům č.p. 115  1 173 320,80 Kč 

2. Hodnota pozemků  

2.1. Pozemky  84 300,- Kč 

3. Porovnávací hodnota  

3.1.   682 720,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 682 720 Kč 

Věcná hodnota 1 257 621 Kč 

z toho hodnota pozemku 84 300 Kč 
   

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

Obvyklá cena byla zjištěna porovnáním srovnatelných nemovitostí v nabídkách realitních kanceláři. 

Při stanovení ceny byla posuzována zejména poloha nemovitosti v odlehlé části obce ve smíšené 

zástavbě, stavebně technický stav domu, vybavení, připojení na inženýrské sítě a povodňové riziko 

na st.2.  
 

Obvyklá cena  

680 000 Kč   

slovy: Šestsetosmdesáttisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.7.8 

 

 

 

Závěr  

Z  hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech nižší, 

než je jejich nabídka. S ohledem na lukrativnost polohy se jedná o lokalitu podprůměrnou.  

Cena zjištěná dle cenového předpisu nezohledňuje situaci na trhu s obdobnými objekty v daném 

místě. Obchodovatelnost nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, a proto se 

v  případě odhadu obvyklé hodnoty oceňované nemovitosti přikláním k ceně zjištěné porovnávací 

metodou 

 

 

 

OSVĚDČENÍ 

Já níže podepsaný, tímto osvědčuji, že: 

1. V současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z majetku, který je 

předmětem zpracovaného odhadu tržní hodnoty nemovité věci. 

2. Zpracovaný odhad tržní hodnoty nemovité věci zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, 

které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadované hodnoty. 

3. Při zpracování odhadu tržní hodnoty nemovité věci byly brány v úvahu obecné předpoklady. 

4. Při své činnosti jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané 

dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 
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V Ohavči 23.6.2017 

 Stanislav Kerhart 

 Ohaveč 18 

 506 01 Jičín 

 telefon: 736 259 228 

 e-mail: stanislav.kerhart@email.cz 

 

Znalecká 

doloţka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy 
Krajského soudu v Hradci Králové dne 6.5.1986, č.j. Spr. 961/86 pro základní 

obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2800-06-17 znaleckého deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  
 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Kopie katastrální mapy 1 

Fotodokumentace 12 

Mapa oblasti 1 

Riziko záplav 1 
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Kopie katastrální mapy ze dne 23.6.2017 

 

Pozemek p.č. 121/2 v k.ú. č. 602141 

 

 

pohled z mostu 
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pohled ze severovýchodu 

 

 

vstup do domu 
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pohled z jihu (vlevo vodní tok) 

 

 

chodba v I.NP 
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kuchyně v I.NP 

 

 

pokoj v I.NP 
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pokoj v I.NP 

 

 

koupelna v I.NP 
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masážní sprchový kout v koupelně v I.NP 

 

 

komora v I.NP 
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bojler v koupelně 

 

 

schodiště do II.NP 
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chodba v II.NP 

 

 

dětský pokoj v II.NP 
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koupelna v II.NP 

 

 

komora v II.NP 
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WC v II.NP 

 

 

kuchyně v II.NP 
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pokoj v II.NP 

 

 

pokoj v II.NP 
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balkon v II.NP 

 

 

vodoměr v koupelně 
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dřevěný most přes řeku v havarijním stavu 
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Mapa oblasti ze dne 23.6.2017 

 

Pozemek p.č. 121/2 v k.ú. č. 602141 

 

Pozemek p.č. 121/2 v k.ú. č. 602141 
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