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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu è.p. 26 vè. pøíslu�enství a pozemku parc. è. st. 
68 v obci Tuøice èást Sobìtuchy, okres Mladá Boleslav, katastrální území Tuøice za 
úèelem soudního øízení (124 EX 20773/14). 

2. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Rodinný dùm è.p. 26, obec Tuøice 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Sobìtuchy è.p. 26, Tuøice, okres Mladá Boleslav 

Kraj: Støedoèeský kraj 

Okres: Mladá Boleslav 

Obec: Tuøice 

Ulice:  

Katastrální území: Tuøice 

3. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 06.08.2019. 

Prohlídka probìhla za pøítomnosti: pí. Procházková. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zji�tìné pøi prohlídce, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, povodòová mapa, 
informace realitních kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných 
prodejích, technické øe�ení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Procházková Petra, Sobìtuchy 26, 29474 Tuøice  

Nemovitosti: 

Rodinný dùm è.p. 26 vè. pøíslu�enství a pozemku parc. è. st. 68 v obci Tuøice, okres 
Mladá Boleslav, katastrální území Tuøice. 

6. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace nebyla poskytnuta. 

7. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný rodinný dùm byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní 
podla�í. Dùm má èásteèné podsklepení, není zde pùda a je zde vybudováno obytné 
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podkroví. Osoba pøítomná bìhem prohlídky uvedla, �e objekt byl postaven v roce 1913. 

V roce 2012 probìhla rekonstrukce tìchto konstrukèních prvkù: rozvody vody - 

èásteèná, støe�ní krytina - celková, vnìj�í omítky - celková, okna - celková, podlahy - 
èásteèná, vnitøní dveøe - èásteèná, rozvody elektøiny - èásteèná, vnitøní povrchy - 

èásteèná. 

Základy jsou smí�ené, konstrukce objektu je zdìná, tlou��ka stìn je 45 cm a stropy jsou 
èásteènì �elezobetonové monolitické a èásteènì døevìné trámové. Tvar støechy je 
sedlový, støe�ní krytina je tvoøena betonovou ta�kou Bramac a klempíøské prvky jsou 

pozinkované. Vnìj�í omítky jsou bøízolitové.  

Oceòovaný objekt je dispoziènì øe�en jako 5+1. V domì se nachází pokoj o výmìøe 
24,50 m

2, WC o výmìøe 1,10 m2, schodi�tì o výmìøe 5,80 m2, chodba o výmìøe 6,98 
m

2, koupelna o výmìøe 5,28 m2, kuchynì o výmìøe 18,70 m2, obývací pokoj o výmìøe 
16,60 m

2, pokoj o výmìøe 24,50 m2, pokoj o výmìøe 13,30 m2, chodba o výmìøe 14,70 
m

2, �atna o výmìøe 6,88 m2, lo�nice o výmìøe 21,40 m2
. K domu je v zádní èásti 

pøístavba, kde se nachází kotelna o výmìøe 13,00 m2
, sklad o výmìøe 3,78 m2, dílna o 

výmìøe 12,33 m2, zahradní posezení o výmìøe 15,37 m2
. Podlahová plocha èiní 188,85 

m
2
. Podlahová plocha vè. pøíslu�enství èiní 204,22 m2

. 

Vnitøní omítky: vápenocementové, �tukové. Okna jsou plastová s dvojsklem, døevìná 
zdvojená. Orientace obytných prostor je na východ, západ. Vybavení koupelny tvoøí 
klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde pou�ity tyto dveøe: 
dýhované plné, dýhované prosklené, zárubnì jsou oblo�kové a vchodové dveøe jsou 
døevìné. Kuchynì je vybavena kuchyòskou linkou s vestavìnými spotøebièi. V domì je 
pou�ita tato osvìtlovací technika: lustry, smìrové lampy, bodová svítidla. 

V obytných místnostech je podlaha øe�ena: laminátová plovoucí podlaha, koberce, lino, 
v kuchyni jsou podlahy tvoøeny keramickou dla�bou, koupelna má na podlaze 
keramickou dla�bu a v chodbì je polo�ena keramická dla�ba. 

Do objektu je zavedena elektøina o napìtí 230V a 400V a dodávky zaji��uje rozvodná 
sí� elektrického proudu. Zdroj vody je z vrtu, je napojen na veøejnou kanalizaci a 

rozvod zemního plynu není pøipojen. Dùm má ústøední topení pomocí kotle na tuhá 
paliva a topná tìlesa jsou závìsné radiátory. V domì je pro ohøev vody vyu�íván bojler. 

Stìny jsou bez vad, støecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vady 

vybavení nejsou a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav rodinného domu je velmi 
dobrý. 

Na pozemku nejsou okrasné døeviny a oplocení tvoøí pøirozenì okolní budovy. Sklon 

pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový pøístup po zpevnìné obecní cestì. 
Jsou zde dobré parkovací mo�nosti pøímo u objektu.  

Dùm je situovaný v èásti obce, která je stavebnì nesrostlá se sídelní èástí obce a 
charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodù 
je nedostateèná - nutnost dojezdu. Soustava �kol není v místì dostupná - nutnost 

dojezdu a není zde �ádná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení - nutnost dojezdu. V 

okolí je pouze èásteèná vybavenost z hlediska sportovního vy�ití, nejsou zde �ádné 
úøady - nutnost dojezdu kvùli úøedním zále�itostem a v obci se nenachází poboèka 
Èeské po�ty - nutnost dojezdu. 
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Dùm je postaven v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v bezprostøední 
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Je zde zanedbatelné nebezpeèí výskytu 
záplav. 

V místì je pouze zastávka autobusových spojù. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v bì�ném kontaktu a v místì 
není zvý�ená kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné. 

Na oceòované nemovitosti vázne vìcné bøemeno u�ívání a bylo ovìøeno jeho dosavadní 
vyu�ívání. 

Vìcné bøemeno bytu: 

Oprávnìní pro Rù�ièková Marie, Sobìtuchy 26, 29474 Tuøice, RÈ: 235817/066 

. 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Poèet nadzemních podla�í 1 

Podsklepení èásteèné 

Podkroví ano 

Pùda ne 

Dùm byl postaven v roce 1913 

Zdroj informace o dobì 
výstavby na základì sdìlení pøítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu 

Konstrukce Rozsah Rok 

rozvody vody èásteèná 2012 

støe�ní krytina celková 2012 

vnìj�í omítky celková 2012 

okna celková 2012 

podlahy èásteèná 2012 

vnitøní dveøe èásteèná 2012 

rozvody elektøiny èásteèná 2012 

vnitøní povrchy èásteèná 2012 
 

Základy smí�ené 

Konstrukce zdìná 

Stropy �elezobetonové monolitické, døevìné trámové 

Tlou��ka stìn 45 cm 

Støecha sedlová 

Krytina støechy betonová ta�ka 

Klempíøské prvky pozinkované 
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Vnìj�í omítky bøízolitové 

Vnitøní omítky vápenocementové, �tukové 

Typ oken v domì plastová s dvojsklem, døevìná zdvojená 

Orientace oken obytných 
místností východ, západ 

Koupelna(y) klasická vana, umyvadlo 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Vstupní dveøe døevìné 

Typ zárubní oblo�kové 

Vnitøní dveøe dýhované plné, dýhované prosklené 

Osvìtlovací technika lustry, smìrové lampy, bodová svítidla 

Kuchynì kuchyòská linka s vestavìnými spotøebièi 

Dispozice RD 5+1 

Popis místností a rozmìry v 
m2 

Pokoj Pokoj 24,50 m
2 

Koupelna, WC WC 1,10 m
2 

Ostatní prostory Schodi�tì 5,80 m
2 

Ostatní prostory Chodba 6,98 m
2 

Koupelna, WC Koupelna 5,28 m
2 

Kuchynì Kuchynì 18,70 m
2 

Pokoj Obývací pokoj 16,60 m
2 

Pokoj Pokoj 24,50 m
2 

Pokoj Pokoj 13,30 m
2 

Ostatní prostory Chodba 14,70 m
2 

Ostatní prostory �atna 6,88 m
2 

Pokoj Lo�nice 21,40 m
2 

Ostatní prostory Kotelna 13,00 m
2 

Ostatní prostory Sklad 3,78 m
2 

Ostatní prostory Dílna 12,33 m
2 

Podlahová plocha 188,85 m
2 

Pøíslu�enství zahradní posezení 15,37 m
2 

Podlahová plocha vè. pøíslu�enství 204,22 m
2 

 

Elektøina 230V a 400V 

Vodovod pøipojení ke studni 

Svod spla�ek veøejná kanalizace 

Plynovod ne 

Øe�ení vytápìní v domì kotel na tuhá paliva 

Topná tìlesa závìsné radiátory 
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Øe�ení ohøevu vody bojler 

Podlahy v domì 

místnosti: laminátová plovoucí podlaha, koberce, lino 

kuchynì: keramická dla�ba 

koupelna, WC: keramická dla�ba 

chodba: keramická dla�ba 

Popis stavu rodinného domu velmi dobrý 

Vady rodinného domu 

rozvody: bez vad 

vybavení: bez vad 

podlahy: bez vad 

okna: bez vad 

støecha: bez vad 

zdivo: bez vad 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  nejsou 

Venkovní stavby  

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení zdìný plot (okolní budovy) 

Pøístupová cesta k objektu pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci v èásti obce stavebnì nesrostlé se sídelní èástí obce 

Vybavenost 

nedostateèná dostupnost obchodù - nutnost dojezdu, 

soustava �kol není v místì dostupná - nutnost dojezdu, v 

místì se nenachází �ádná vybavenost z hlediska 
kulturních zaøízení - nutnost dojí�dìt, v místì je pouze 
èásteèná vybavenost z hlediska sportovního vy�ití, 
nutnost dojezdu kvùli úøedním zále�itostem, v obci se 
poboèka Èeské po�ty nenachází - nutnost dojezdu 

�ivotní prostøedí 
klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících vlivù, zeleò v 
podobì lesù a luk v bezprostøední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav 

Spojení a parkovací mo�nosti pouze zastávka autobusových spojù, dobré parkovací 
mo�nosti pøímo u objektu 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v bì�ném 
kontaktu, v místì není zvý�ená kriminalita, zloèiny jsou 
zde výjimeèné 

Vìcná bøemena vìcné bøemeno u�ívání 

Dal�í informace Vìcné bøemeno bytu: oprávnìní pro Rù�ièková Marie, Sobìtuchy 26, 29474 Tuøice, 
RÈ/IÈO:235817/066 
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8. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 06.08.2019 jsou pou�ity v�eobecnì 
uznávané a vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 1: 

�Majetek a slu�ba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob 
oceòování. Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosa�ena pøi prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování 
stejné nebo obdobné slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. 
Pøitom se zva�ují v�echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se 
nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvlá�tní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí 
napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných 
kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 
osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní oblibou se rozumí zvlá�tní 
hodnota pøikládaná majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá 
cena vyjadøuje hodnotu vìci a urèí se porovnáním.� 

Volba metody: 

Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì tr�ního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tr�ního porovnání pou�ita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, 
nakladatelství CERM. Dále je pou�ita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" 
vytvoøená Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnì� se v rámci 
výpoètu pou�ívá metodika "Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a 
slu�eb)" vydaná Ministerstvem financí Èeské republiky. Pro vyøazení extrémních 
hodnot je pou�ita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" vytvoøená Úøadem 
pro zastupování státu ve vìcech majetkových. 
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní srovnávací metodou 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za kterou by nemovitost mohla být 
smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s mnoha faktory 
(napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto 
parametrù a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Rodinný dùm è.p. 26, obec Tuøice 

Rodinný dùm Sobìtuchy è.p. 26 obec Tuøice 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 

pozemek K5 - dal�í vlastnosti 

  

Oceòovaný 
objekt 

Tuøice, okres 

Mladá 
Boleslav 

188.85 m
2

, 

5+1, 

podsklepený: 
èásteèné 

Velmi dobrý 301 m
2 Vìcné bøemeno u�ívaní pro paní Rù�ièkovou (96 let) 

  

1 
Raisova, 

Lysá nad 
Labem, okres 

Nymburk 

180 m
2

, 
Patrový 

Po 

rekonstrukci 139 m
2 

Rekonstruovaný RD 5+1/ komora, technická místnost, s 
u�itnou plochou 180 m2, kùlna, zahrádka, na parcele 133 
m2, Lysá nad Labem (okres Nymburk). Dùm se nachází 
nedaleko centra mìsta na men�ím pozemku. Je prakticky 
nový, z pùvodní stavby zùstalo minimum. Topení a ohøev 
vody zaji��uje plynový kotel, plastová okna, zateplení, 
plovoucí podlahy, dla�ba, v�echny sítì, v�e nové 

2 
Palackého, 
Lysá nad 
Labem, okres 

Nymburk 

140 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 743 m

2 

RD 4+1 s gará�í, na pozemku o celkové výmìøe 743 m2, 
v obci Lysá nad Labem, v èásti Litol, okr. Nymburk. Dùm 
je zdìný, se sedlovou støechou, která je po celkové 
rekonstrukci. Dùj je momentálnì napojen jen na elektøinu 
a na plyn. Voda a kanalizace je v chodníku u domu. Voda 
je ze studny a spla�ková voda je svedena do septiku. 
Zdrojem tepla je ústøední topení s plynovým kotlem. 
Zdrojem teplé vody je el. boiler a el. prùtokový ohøívaè. 
Dùm má dvì bytové jednotky 

3 
V Alejích, 
Kostelec nad 

Labem, okres 

Mìlník 

186 m
2

, 

Patrový 
Velmi dobrý 273 m

2 

Plnì dokonèené pøízemí, I. pato pøed dokonèením 
Dokonèovací práce v interiéru: V pøízemí je 
nedokonèené. Dokonèovací práce v exteriéru: Dokonèení 
fasády. Gará� s pracovním stolem, umyvadlem a 
pøípojkou na 380V a 220V o plo�e 22,6 m2. Vytápìní: 
Dùm je vytápìn plynovým kotlem v tìlesech, v pøízemí je 
podlahové topení. 

4 Chrást, okres 
Nymburk 

160 m
2

, 

Patrový 
Velmi dobrý 626 m

2 

V posledních letech pro�el rekonstrukcí a na zahradì byl 
vybudován altán s posezením a bazén. V pøízemí domu je 
obývací pokoj, kuchynì s jídelním koutem, koupelna a 
samostatné WC 

5 
Jordán, 
Sadská, okres 
Nymburk 

197 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 347 m

2 

Jedná se o patrový dùm o celk. obytné plo�e 197 m2, se 
zahrádkou, se zdìnou pøístavbou (komora, dílna). Pøed 
domem je pøedzahrádka. V èásti zahrady je postavená 
prostorná gará� (35 m2). Jedná se o dùm, který je mo�ný 
vyu�ít jako dvougeneraèní rodinný dùm. Nemovitost je 
mo�ná k okam�itému obývání, nicménì vzhledem ke stáøí 
domu je pøipraven k rekonstrukci. 
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è 

Cena 

po�adovaná 
resp. 

zaplacená 
za 1 m

2

 

u�itné 
plochy 

Koef. 

redukce 

na 

pramen 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 

- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 

dal�í 
vlastnosti 

K6 - 

úvaha 
odhadce 

K1 x. 

x K6 

Cena 

oceòovaného 
objektu 

odvozená ze 
srovnání 

1 31.111,11 

Kè Nepou�it 31.111,11 

Kè 1.20 1.00 1.20 0.76 1.00 1.15 1.2586 24.718,82 Kè 

2 20.714,29 

Kè Nepou�it 20.714,29 

Kè 1.20 1.02 0.90 1.27 1.00 1.15 1.6089 12.874,81 Kè 

3 23.924,73 

Kè Nepou�it 23.924,73 

Kè 1.10 1.00 1.00 0.96 1.00 1.15 1.2144 19.700,86 Kè 

4 27.187,50 

Kè 0.9 24.468,75 

Kè 1.00 1.01 1.00 1.23 1.00 1.15 1.4286 17.127,78 Kè 

5 17.766,50 

Kè Nepou�it 17.766,50 

Kè 1.00 1.00 0.90 1.06 1.00 1.15 1.0971 16.194,05 Kè 

    
Celkem prùmìr 18.123,27 Kè 
Minimum 12.874,81 Kè 
Maximum 24.718,82 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 4.422,93 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 13.700,34 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 22.546,20 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu z dostupného okolí. 
V koeficientu K6 bylo pøihlédnuto k vìcnému bøemenu u�ívání pí Rù�ièkové.  

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

18.123,27 Kè/m2
 

* 

______________188,85 m
2
 

= 3.422.579 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

3.423.000,-- Kè 
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II) Ocenìní dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 
a dle metodiky MFÈR 

Rodinný dùm Sobìtuchy è.p. 26 obec Tuøice 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 

pozemek K5 - dal�í vlastnosti 

  

Oceòovaný 
objekt 

Tuøice, okres 
Mladá 
Boleslav 

188.85 m
2

, 

5+1, 
podsklepený: 
èásteèné 

Velmi dobrý 301 m
2 Vìcné bøemeno u�ívaní pro paní Rù�ièkovou (96 let) 

  

1 
Raisova, 

Lysá nad 
Labem, okres 
Nymburk 

180 m
2

, 

Patrový 
Po 

rekonstrukci 139 m
2 

Rekonstruovaný RD 5+1/ komora, technická místnost, s 
u�itnou plochou 180 m2, kùlna, zahrádka, na parcele 133 
m2, Lysá nad Labem (okres Nymburk). Dùm se nachází 
nedaleko centra mìsta na men�ím pozemku. Je prakticky 
nový, z pùvodní stavby zùstalo minimum. Topení a ohøev 
vody zaji��uje plynový kotel, plastová okna, zateplení, 
plovoucí podlahy, dla�ba, v�echny sítì, v�e nové 

2 
Palackého, 
Lysá nad 
Labem, okres 

Nymburk 

140 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 743 m

2 

RD 4+1 s gará�í, na pozemku o celkové výmìøe 743 m2, 
v obci Lysá nad Labem, v èásti Litol, okr. Nymburk. Dùm 
je zdìný, se sedlovou støechou, která je po celkové 
rekonstrukci. Dùj je momentálnì napojen jen na elektøinu 
a na plyn. Voda a kanalizace je v chodníku u domu. Voda 

je ze studny a spla�ková voda je svedena do septiku. 
Zdrojem tepla je ústøední topení s plynovým kotlem. 
Zdrojem teplé vody je el. boiler a el. prùtokový ohøívaè. 
Dùm má dvì bytové jednotky 

3 
V Alejích, 
Kostelec nad 
Labem, okres 

Mìlník 

186 m
2

, 

Patrový 
Velmi dobrý 273 m

2 

Plnì dokonèené pøízemí, I. pato pøed dokonèením 
Dokonèovací práce v interiéru: V pøízemí je 
nedokonèené. Dokonèovací práce v exteriéru: Dokonèení 
fasády. Gará� s pracovním stolem, umyvadlem a 
pøípojkou na 380V a 220V o plo�e 22,6 m2. Vytápìní: 
Dùm je vytápìn plynovým kotlem v tìlesech, v pøízemí je 
podlahové topení. 

4 Chrást, okres 
Nymburk 

160 m
2

, 

Patrový 
Velmi dobrý 626 m

2 

V posledních letech pro�el rekonstrukcí a na zahradì byl 
vybudován altán s posezením a bazén. V pøízemí domu je 
obývací pokoj, kuchynì s jídelním koutem, koupelna a 
samostatné WC 

5 
Jordán, 
Sadská, okres 
Nymburk 

197 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 347 m

2 

Jedná se o patrový dùm o celk. obytné plo�e 197 m2, se 
zahrádkou, se zdìnou pøístavbou (komora, dílna). Pøed 
domem je pøedzahrádka. V èásti zahrady je postavená 
prostorná gará� (35 m2). Jedná se o dùm, který je mo�ný 
vyu�ít jako dvougeneraèní rodinný dùm. Nemovitost je 
mo�ná k okam�itému obývání, nicménì vzhledem ke stáøí 
domu je pøipraven k rekonstrukci. 

Výpoèet relace dle èl. 8 odst. 3 �Postupy pøi oceòování majetku státu�. 

Výpoèet relace è.1 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 31.111,11 - 31.111,11 
2 20.714,29 - 20.714,29 
3 23.924,73 - 23.924,73 
4 27.187,50 0,90 24.468,75 
5 17.766,50 - 17.766,50 
  
Maximální hodnota 31.111,11 (pøípad è.1) 
Minimální hodnota 17.766,50 (pøípad è.5) 
Relace min vs. max hodnoty 1,7511 OK 

Aritmetický prùmìr 23.597,08  
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II. a) Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 

 

Rodinný dùm Sobìtuchy è.p. 26 obec Tuøice 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 

pozemek K5 - dal�í vlastnosti Váha 
srovnání 

  

Oceòovaný 
objekt 

Tuøice, okres 
Mladá 
Boleslav 

188.85 m
2

, 

5+1, 

podsklepený: 
èásteèné 

Velmi dobrý 301 m
2 Vìcné bøemeno u�ívaní pro paní Rù�ièkovou 

(96 let) 
X 

  

1 

Raisova, 

Lysá nad 
Labem, 

okres 

Nymburk 

180 m
2

, 

Patrový 
Po 

rekonstrukci 139 m
2 

Rekonstruovaný RD 5+1/ komora, technická 
místnost, s u�itnou plochou 180 m2, kùlna, 
zahrádka, na parcele 133 m2, Lysá nad Labem 
(okres Nymburk). Dùm se nachází nedaleko 
centra mìsta na men�ím pozemku. Je 
prakticky nový, z pùvodní stavby zùstalo 
minimum. Topení a ohøev vody zaji��uje 
plynový kotel, plastová okna, zateplení, 
plovoucí podlahy, dla�ba, v�echny sítì, v�e 
nové 

3 

2 

Palackého, 
Lysá nad 
Labem, 

okres 

Nymburk 

140 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 743 m

2 

RD 4+1 s gará�í, na pozemku o celkové 
výmìøe 743 m2, v obci Lysá nad Labem, v 
èásti Litol, okr. Nymburk. Dùm je zdìný, se 
sedlovou støechou, která je po celkové 
rekonstrukci. Dùj je momentálnì napojen jen 
na elektøinu a na plyn. Voda a kanalizace je v 
chodníku u domu. Voda je ze studny a 
spla�ková voda je svedena do septiku. 
Zdrojem tepla je ústøední topení s plynovým 
kotlem. Zdrojem teplé vody je el. boiler a el. 
prùtokový ohøívaè. Dùm má dvì bytové 
jednotky 

1 

3 

V Alejích, 
Kostelec nad 

Labem, 

okres 

Mìlník 

186 m
2

, 

Patrový 
Velmi dobrý 273 m

2 

Plnì dokonèené pøízemí, I. pato pøed 
dokonèením Dokonèovací práce v interiéru: V 
pøízemí je nedokonèené. Dokonèovací práce v 
exteriéru: Dokonèení fasády. Gará� s 
pracovním stolem, umyvadlem a pøípojkou na 
380V a 220V o plo�e 22,6 m2. Vytápìní: Dùm 
je vytápìn plynovým kotlem v tìlesech, v 
pøízemí je podlahové topení. 

3 

4 Chrást, okres 
Nymburk 

160 m
2

, 
Patrový 

Velmi dobrý 626 m
2 

V posledních letech pro�el rekonstrukcí a na 
zahradì byl vybudován altán s posezením a 
bazén. V pøízemí domu je obývací pokoj, 
kuchynì s jídelním koutem, koupelna a 
samostatné WC 

1 

5 
Jordán, 
Sadská, 
okres 
Nymburk 

197 m
2

, 

Patrový 
Dobrý 347 m

2 

Jedná se o patrový dùm o celk. obytné plo�e 
197 m2, se zahrádkou, se zdìnou pøístavbou 
(komora, dílna). Pøed domem je pøedzahrádka. 
V èásti zahrady je postavená prostorná gará� 
(35 m2). Jedná se o dùm, který je mo�ný 
vyu�ít jako dvougeneraèní rodinný dùm. 
Nemovitost je mo�ná k okam�itému obývání, 
nicménì vzhledem ke stáøí domu je pøipraven 
k rekonstrukci. 

3 

Výpoèet základní ceny 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Souèin 

1 31.111,11 - 31.111,11 3 93.333,33 
2 20.714,29 - 20.714,29 1 20.714,29 
3 23.924,73 - 23.924,73 3 71.774,19 
4 27.187,50 0,90 24.468,75 1 24.468,75 
5 17.766,50 - 17.766,50 3 53.299,50 
  
  
Mezisouèet 11 263.590,06 

Celkem  23.962,73 
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Základní cena: 23.962,73 Kè/m2
 

Úprava ceny dle èl. 8 odst. 4 a 5: 

23.962,73 * 0,8500 = 20.368,32 Kè/m2
 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu �Postupy pøi oceòování majetku 
státu� je vzhledem k vý�e uvedenému stanovena na 

20.368,32 Kè/m2
 

______________* 188,85 m
2
 

= 3.846.557,23 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

3.850.000,-- Kè 

 

II. b) Výpoèet dle metodiky MFÈR 

Vylouèení extrémní hodnoty 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 31.111 - 31.111,11 
2 20.714 - 20.714,29 
3 23.925 - 23.924,73 
4 27.188 0,90 24.468,75 
5 17.767 - 17.766,50 
  
  
Støední hodnota 23.597,08 
Medián 23.924,73 
Rozdíl max-min 13.344,61 
Minimum 17.766,50 
Maximum 31.111,11 

Rozdìlení èetnosti 

Tøídy Èetnost Pravdìpodobnost 
17.767 a� 21.103 2 0.4 
21.103 a� 24.439 1 0.2 
24.439 a� 27.775 1 0.2 
27.775 a� 31.111 1 0.2 
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Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu: 

od 17.766,50 Kè/m2
do 21.102,64 Kè/m2

 

______________* 188,85 m
2
 

od 3.355.203,53 Kè do 3.985.233,56 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 3.360.000,-- Kè do 3.990.000,-- Kè 
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

3.423.000,-- Kè 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

3.850.000,-- Kè 

II. b) Výsledek dle metodiky MFÈR 

od 3.360.000,-- Kè do 3.990.000,-- Kè 

 

ZÁVÌR: 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti v daném 
místì a èase stanovena po zaokrouhlení na 

3.500.000 Kè 

Slovy: tøimilionypìtsettisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. � Znalecký ústav, Ing. Ale� Novák 

Mánesova 1374/53, 12000 Praha 

Tel.: +420737858334 

Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 07.08.2019 

 

D. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 Sb., k 
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 

2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký 
posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 9138-1602/2019 znaleckého deníku. Znalec si 
je vìdom následkù vìdomì nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a 
zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, v platném znìní. 
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E. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 
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Pøehledová mapa 
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Zpráva o riziku povodnì 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 180 m
2
, Raisova 

è.p. 249/5, Lysá nad Labem, okres 
Nymburk 

Celková cena:  5.600.000 Kè  

Adresa: Raisova, Lysá nad Labem, okres 
Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 5 600 000 Kè   Stav objektu   Po 

rekonstrukci  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 28.05.2019   Zastavìná plocha 
(m2)  

 90  

 Èíslo øízení   V-4650/2019-208   Plocha u�itná   180  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Podlahová plocha   180  

 Typ domu   Patrový   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 139  

 Poèet nadzemních 
podla�í  

 2    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji novì rekonstruovaný RD 5+1/ komora, technická místnost, s 
u�itnou plochou 180 m2, kùlna, zahrádka, na parcele 133 m2, Lysá nad Labem (okres 
Nymburk). Dùm se nachází nedaleko centra mìsta na men�ím pozemku. Je prakticky 
nový, z pùvodní stavby zùstalo minimum. Topení a ohøev vody zaji��uje plynový kotel, 
plastová okna, zateplení, plovoucí podlahy, dla�ba, v�echny sítì, v�e nové. Obývací 
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pokoj a dvì lo�nice situované na jih. Dobrá dopravní dostupnost, vlakem centrum Prahy 
38 min., nádra�í 600 m, Praha Èerný Most 23 min., v okolí ve�kerá obèanská 
vybavenost. Na tuto nemovitost Vám pomù�eme zajistit financování s nejni��í 
úrokovou sazbou. Doporuèujeme prohlídku.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 140 m
2
, 

Palackého è.p. 116/12, Lysá nad Labem, 
okres Nymburk 

Celková cena:  2.900.000 Kè  

Adresa: Palackého, Lysá nad Labem, 
okres Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 900 000 Kè   Poèet nadzemních 
podla�í  

 2  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 12.04.2019   Stav objektu   Dobrý  

 Èíslo øízení   V-3152/2019-208   Zastavìná plocha 
(m2)  

 160  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha u�itná   140  

 Typ domu   Patrový   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 743  

Slovní popis 

 Nabízíme Vám RD 4+1 s gará�í, na pozemku o celkové výmìøe 743 m2, v obci Lysá 
nad Labem, v èásti Litol, okr. Nymburk. Dùm je zdìný, se sedlovou støechou, která je 
po celkové rekonstrukci. Dùj je momentálnì napojen jen na elektøinu a na plyn. Voda a 
kanalizace je v chodníku u domu. Voda je ze studny a spla�ková voda je svedena do 
septiku. Zdrojem tepla je ústøední topení s plynovým kotlem. Zdrojem teplé vody je el. 
boiler a el. prùtokový ohøívaè. Dùm má dvì bytové jednotky. V pøední èísti domu je 
jednotka 3+1 a v zadní èásti je vtup ze zahrady do jednotky 1+1 s vlastním sprchovým 
koutem a toaletou. Tato jednotka slou�ila jako vejminek pro star�í generaci. Dùm se 
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nachází v tìsné blízkosti základní �koly a �kolky. Ve�kerá obèanská vybavenost v 
místì. Velmi dobrá doprava do Prahy. Doprava: bus, vlak PId a dálnice D11, EXIT 18 
je vzdálen 7km.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 186 m
2
, V Alejích 

è.p. 571, Kostelec nad Labem, okres 
Mìlník 

Celková cena:  4.450.000 Kè  

Adresa: V Alejích, Kostelec nad Labem, 
okres Mìlník  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 4 450 000 Kè   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 23.01.2019   Zastavìná plocha 
(m2)  

 93  

 Èíslo øízení   V-792/2019   Plocha u�itná   209  

 Typ domu   Patrový   Podlahová plocha   186  

 Poèet nadzemních 
podla�í  

 1   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 273  

Slovní popis 

 Novostavba rodinného dvouposchoïového domu 4+1 s terasou, s velkou samostatnou 
gará�í a s bazénem se nachází v Kostelci nad Labem v okrajové èásti mìsta, v klidné 
ulici, kousek od kostela sv. Marina. Dùm je situován severovýchodnì od Prahy, 20 
km/22 min od metra Letòany nebo Èerného mostu. Adresa:V Alejích 571 è. p. 571 
Kostelec nad Labem, Vlastnictví:Dùm je v osobním vlastnictví. Na nemovitosti 
neváznou �ádná bøemena. Plocha parcely:273 m2 Podlahová plocha: Pøízemí 93 m2, 
první patro 93 m2, gara� 23 m2, celkem 209 m2 Pozemek: Rovný pozemek ètvercového 
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tvaru s pøístøe�kem, gará�í a oválným bazénem Pøípojky a sítì: Elektøina � smlouva je 

uzavøená s ÈEZ Voda � zavedena, + studna na pozemku Kanalizace � zavedena Plyn � 

pøipojen u EONU, Stav domu - popis: Plnì dokonèené pøízemí, I. pato pøed dokonèením 
Dokonèovací práce v interiéru: V pøízemí je nedokonèené pouze vstupní zádveøí, jinak 
kuchynì, �pajz, obývák, WC, koupelna, pokoj a technická místnost je plnì dokonèena. 
Zádveøí potøebuje dodìlat �atnu a oblo�ení nebo pøípadnì dveøe do hlavní chodby. V 
prvním patøe je dokonèen jeden pokoj, kde chybí polo�it podlahu a nasadit fale�né 
oblo�ení trámù. Druhý pokoj, �atna, chodba a koupelna potøebují dokonèit stropy ze 
sádrokartónu a podlahy. Koupelna èeká na instalaci záchodu, umyvadla, sprchy nebo 
vany, a obkladù s vymalováním. Celé první patro potøebuje osadit dveømi, vypínaèi, 
zásuvkami a svìtly. Je nutno pøidìlat, také jedno topné tìleso a v�ude vymalovat. 
Dokonèovací práce v exteriéru: Dokonèení fasády � zateplení netøeba (dùm je z 
pórobetonových tvárnic �íøky 50 cm). Terasa nemá finální podlahu a je potøeba osadit 
zábradlí. Zahrada: Zahrádka pouze pøed domem s jednou okrasnou vrbou, tùjí, malou 
skalkou, bazénem a studnou. Gará�:Samostatná gará� s pracovním stolem, umyvadlem 
a pøípojkou na 380V a 220V o plo�e 22,6 m2. Vytápìní: Dùm je vytápìn plynovým 
kotlem v tìlesech, v pøízemí je podlahové topení. V obývací místnosti s kuchyní je 
mo�nost topit krbovými kamny, komínová pøípojka je umístìna u toèitého schodi�tì do 
prvního patra K dispozici:Ihned nebo je mo�ný prodej po dokonèení (dle po�adavkù 
nového majitele) a kolaudaci.   Kolaudace:Pro kolaudaci je potøeba dokonèit pouze 
venkovní fasádu a terasu se zábradlím. Je mo�né tyto povinnosti nechat na na�í stranì. 
Stavební povolení je platné do 30.11.2019 Cena: V tomto stavu je cena nemovitosti 
4.450 000,- Cena v plnì dokonèeném stavu je cena 4.750 000,-  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 160 m
2
, Chrást, 

okres Nymburk 

Celková cena:  4.350.000 Kè  

Adresa: Chrást, okres Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 
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 Cena   4 350 000 Kè   Zastavìná plocha 
(m2)  

 185  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha u�itná   160  

 Typ domu   Patrový   Podlahová plocha   160  

 Stav objektu   Velmi dobrý   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 626  

Slovní popis 

 Prodej rodinného domu v obci Chrást u Poøíèan. Dùm se nachází v klidné èásti obce na 

pozemku o velikosti 626 m2. V posledních letech pro�el rekonstrukcí a na zahradì byl 
vybudován altán s posezením a bazén. V pøízemí domu je obývací pokoj, kuchynì s 
jídelním koutem, koupelna a samostatné WC. Dále pak pokoj pro hosty, který mù�e 
vyu�ívat samostatný vchod z ulice a lze tak z nìho udìlat i samostatnou pracovnu. V 
patøe se nachází hala s �atnou, lo�nice, dìtský pokoj, koupelna s rohovou vanou a 
sprchou a samostatné WC. Výborná dopravní dostupnost do Prahy, dálnice D11 cca 5 
minut. Jedineèná mo�nost pøevzetí hypotéky za velmi výhodných podmínek. Více 
informací v RK.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 197 m
2
, Jordán 

è.p. 432, Sadská, okres Nymburk 

Celková cena:  3.500.000 Kè  

Adresa: Jordán, Sadská, okres Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Cena dle kupní  3 500 000 Kè   Stav objektu   Dobrý  
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smlouvy  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 26.02.2019   Zastavìná plocha 
(m2)  

 145  

 Èíslo øízení   V-2997/2019-208   Plocha u�itná   197  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 347  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Exkluzivní nabídka rodinného domu v blízkosti rekreaèní oblasti Kerského lesa a 
Sadského jezera.   Pøi rychlém jednání mo�ná sleva!!!   Jedná se o patrový dùm o celk. 
obytné plo�e 197 m2, se zahrádkou, se zdìnou pøístavbou (komora, dílna). Pøed domem 
je pøedzahrádka. V èásti zahrady je postavená prostorná gará� (35 m2). Jedná se o dùm, 
který je mo�ný vyu�ít jako dvougeneraèní rodinný dùm. Nemovitost je mo�ná k 
okam�itému obývání, nicménì vzhledem ke stáøí domu je pøipraven k rekonstrukci. 
Dùm je velmi dobøe dispoziènì øe�ený. Prostorná hala v 1. patøe se dá vyu�ít pro dal�í 
obytnou místnost. V pøízemí domu je bytová jednotka s vlastním vchodem o velikost 
2+1 - 64 m2 s výhledem do pøedzahrádky. Pøed bytovou jednotkou je hala se 
schodi�tìm do 1. patra. V 1. patøe se rozprostírá vzdu�ná hala o velikosti 29 m2, kde by 
se èást dala vyu�ít k dal�ímu pokoji s oknem. Dále se zde nachází bytová jednotka o 
velikosti 4+1/balkón - 119 m2. Celkové náklady na provoz celého domu pro 4 èlennou 
rodinu jsou 3 100 Kè/ mìsíènì, vèetnì topení. Zahrada je obestavìna z jedné strany 
zdìnou pøístavbou a z druhé strany vysokou zídkou. Nabízí pøíjemné soukromí. 
Vytápìní je zaji�tìno novým (2013) "zplynovacím kotlem" na tuhá paliva (døevo x 
uhlí). Zn. kotle : ATMOS AC 25S. Dùm má novou støechu z roku 2018. V blízkosti 
domu vede cyklostezka: Sadská - Podìbrady - Nymburk. Bývalé lázeòské mìsto Sadská 
le�í na okraji Kerska a disponuje ve�kerou obèanskou vybaveností (základní �kola, 
�kolka, zdravotní støedisko, banka, Hypermarket, po�ta, atd). Výborná dostupnost do 
Prahy autem po D11 - 20min. BUS, PID � pøímý spoj Praha - hl. nádr - 40min. Lze 

financovat hypoteèním úvìrem, s kterým Vám rádi pomù�eme.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 121241500-28769-190812113052, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.

Vstup v listinné podobě se skládá z 32 listů (stránek textu).

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. dne 12.08.2019

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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