
ZNALECKÝ POSUDEK 

číslo: 4254 - 84/2020 

 
 

o ceně spoluvlastnického podílu id. 1/5 nemovité věci 
pozemku p.č. 132 se stavbou rodinného domu č.p. 56 

a pozemku p.č. 131 s příslušenstvím, 
 

vše v katastrálním území Milhostov, obec Milhostov, Karlovarský kraj. 
 
 
 
Objednavatel posudku:  AK ROTT s.r.o. 
 Musílkova 1311/5e 
 150 00 Praha 5 - Košíře 
 
 
 
Účel posudku:  Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. 
 
 
 
Oceněno ke dni:  4.srpna 2020 
 
 
 
Posudek vypracoval:  Ing. Jan Merten 
                                                         Armády 246/32 
                                                         155 00  Praha 13 – Stodůlky 
 
 
 
 

Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 17 stran. 
 
 
 
V Praze, dne 8.srpna 2020 
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1. NÁLEZ 

1.1 Bližší údaje o nemovité věci 
 
Oceňovaná nemovitost se nalézá na návsi obce Milhostov a je přímo přístupná z místní 

zpevněné komunikace. 
 
Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. 132 (zastavěná plocha o výměře 163 m2) se stavbou 

rodinného domu č.p. 56 a dále pozemkem p.č. 131 (trvalý travní porost o výměře 482 m2), na 
které se nachází příslušenství sestávající z vedlejší stavby – stodoly s dílnou a dále 
z venkovních úprav a trvalých porostů. 

 
Pozemek přiléhající k nemovitosti je oplocen a nejsou na něm postaveny žádné další 

objekty. 

1.2 Podklady pro vypracování posudku 
 
Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Milhostov, obec Milhostov, list vlastnictví č. 31, 

vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne 27.4.2020. 
 
Kopie katastrální mapy pro k.ú. Milhostov, vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru 

nemovitostí. 
 
Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne 4.8.2020 za přítomnosti zástupce 

pí Hronové, spoluvlastníka nemovitosti. 

1.3 Vlastnictví 
 
Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č. 31 pro 

k.ú. Milhostov, obec Milhostov zapsán 
 
1) Červenická Helena                                                       1/5 
    Masarykova 165, 351 37 Luby 
2) Hronová Alžběta                                                          1/5 
    Masarykova 165, 351 37 Luby 
3) Koušková Marta                                                           1/5 
     Spojovací 322, 463 31 Mníšek 
4) Laurová Eva                                                                  1/5 
    Okrajová 41, 351 35 Plesná 
5) Smik Adam                                                                   7/60 
    Č.p. 57, 350 02 Milhostov 
6) Smik Viliam                                                                 1/12 
    Č.p. 57, 350 02 Milhostov 
   

1.4 Předmětem ocenění jsou 
 
1) Stavební pozemek p.č. 132 a 131 
2) Rodinný dům č.p. 56 
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1.5 základní pojmy 
 
1) Administrativní cena - cena zjištěná v souladu s platným cenovým předpisem, v současné 
době podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č.3/2008Sb., o provedení některých ustanovení 
zák.č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhl. 
č.414/2013 Sb., č.199/2014 Sb., č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., č.443/2016 Sb., č.457/2017 
Sb. a č.188/2019 Sb. s účinností od 1.8.2019.   
Administrativní cena se v praxi používá pro zjištění nejmenšího základu pro vyměření daně z 
převodu nemovitostí (darovaní, dědictví a konkurzní a vyrovnávací řízení). 
 
2) Pořizovací cena - cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, bez 
odpočtu opotřebení. Používá se v praxi v účetnictví. 
 
3) Reprodukční cena - cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc 
pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se podrobným položkovým 
rozpočtem nebo pomocí technickohospodářských ukazatelů. 
 
4) Věcná hodnota - je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného 
stáří a přiměřené intenzity používání. Ve výsledku je snížena o náklady na opravy závažných 
závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Věcná hodnota se nejčastěji určuje těmito 
způsoby: 
a) jako reprodukční cena 
b) jako administrativní cena 
c) jako technická cena - jedná se o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a 
určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, 
technický stav v čase hodnocení). 
 
5) Výnosová hodnota - je uvažována jako jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové 
sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné 
tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. 
 
6) Tržní hodnota - (podle právního názvosloví „obecná cena věci“), je cena, za kterou je 
možno danou věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Obvykle se zjišťuje porovnáním s 
již realizovanými prodeji či koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k 
tomu dostupné informace. Pokud tyto informace nejsou je třeba použít náhradní metodiku. 
 
1.6 Použité metody zjištění hodnoty nemovitosti 
 
Ocenění nemovitosti je prováděno pro vypořádání SJM (odhad obvyklé ceny). 
 
Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraničí, tak v naší praxi v zásadě 
třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. 
 
- metoda technického ohodnocení (nákladová, věcná) 
Jedná se v podstatě o stanovení nákladů nutných na pořízení věci v současných cenách a 
určení opotřebení přiměřené stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, 
technický stav v čase hodnocení) 
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- metoda výnosová ( příjmová) 
Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je 
charakteristikou užitkovosti. 
 
- metoda srovnávací (tržní, statistická) 
 
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. 
 
 
 

Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody srovnávací. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládá se, že veškeré informace, které znalec obdržel, jsou správné.  

 
 

Uvedené posouzení vychází z výsledků prohlídky, dostupné dokumentace 

a dalších dostupných informací. 

 

 

Zpracovatel posudku si vyhrazuje právo dílčích korekcí závěrů 

v posudku uvedených, pokud budou zjištěny a doloženy skutečnosti, které 

budou takové korekce vyžadovat. 
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2. POSUDEK A OCENĚNÍ 

 
 

Ohodnocení metodou srovnávací 
 
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí 
srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. 
Pro indikaci obvyklé ceny pomocí srovnávací metody byly vzaty v úvahu nemovitosti, které 
vykazovaly obdobné vlastnosti, a které byly v dané lokalitě v nedávné době prodány či 
nabízeny k prodeji. Pro tento účel byly použity zejména údaje z vlastní databáze znalce a 
údaje z nabídek realitních kanceláří v místě působících. Vzhledem ke značné podobnosti 
oceňované nemovitosti a srovnávaných vzorků, byl počet tří vzorků shledán jako dostačující. 
V případě, že se jednalo o nabídky, byla tato skutečnost zohledněna koeficientem odrážející 
obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaženými prodejními cenami v dané lokalitě.  
 

2.1 Stavební pozemek p.č. 132 a 131 
 
Jako způsob porovnání bylo zvoleno porovnání přímé, kdy oceňovaný pozemek je 
porovnávána s každým z vybraných pozemků přímo. Pozemky byly porovnávány 
prostřednictvím přepočtu na zvolenou porovnávací jednotku, v tomto případě v cenách 
přepočtených na m2 výměry pozemku. 
 
Při hledání cenotvorných odlišností mezi oceňovaným pozemkem a pozemky pro porovnání 
byly cenové úpravy realizovány ve formě koeficientů. Výsledná porovnávací hodnota byla 
získána jako vážený průměr z upravených cen vzorků. Podrobnější popisy vzorků jsou 
uloženy v archivu zpracovatele posudku. 
 

Popis 
Okres                                            : Cheb 
Obec                                             : Milhostov  
Katastrální území                         : Milhostov 
Pozemek parcelní číslo                : 132, 131 
Druh pozemku dle výpisu z KN  : 132 - zastavěná plocha (RD č.p. 56) 
                                                       131 – trvalý travní porost  
List vlastnictví číslo                     : 31 

 
 Oceňovaný pozemek sestává ze dvou parcel s vlastními čísly. Jedná se o pozemek 
rovinatého charakteru, cca ve tvaru lichoběžníku, situovaný na návsi. Na parcele p.č. 132 se 
nachází stavba rodinného domu č.p. 56. Pozemek lze napojit na kompletní inženýrské sítě a 
však zřízena je pouze přípojka elektro a vodovodní.  
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Výměra pozemku 
132  163  =   163.00 m2 
131  482  =   482.00 m2 
  _________________________________________  

 celkem =   645.00 m2 
 
 

Ocenění 
 

 Nemovitost  1 2 3 
 Zdroj informace  Realitní spol ČS MaM Reality MaM reality 
 Datum informace  5.2020 8.2020 7.2020 
 Region umístění Okres Cheb Cheb Cheb 
 Obec   Milhostov Skalná Nebanice 
 Lokalita (kú)  Dolní Částkov --  
 Popis  Mírně svažitý 

pozemek dle ÚP 
pro výst RD na 

okraji obce. 
Zpevněný přístup, 

elektro 

Pozemek pro 
výstavbu 

několika RD či 
bytových domů. 

Vodovod i 
kanalizace 
v dosahu 

Pozemek pro 
výst RD, na 

hranici 
vodovod, 

kanalizace, 
plyn, elektro 
Zpev komun. 

 Pozemek M2 2219 10 095 1140 
 Požadovaná cena Kč 450 000 6 682 750 450 300 
 Požadovaná cena Kč/m2 203 662 395 
I1 Index rozdílné 

polohy 
 1,10 0,70 0,85 

I2 Index času 
informace 

 1,00 1,00 1,00 

I3 Index 
důvěryhodnosti 

 0,95 0,95 0,95 

Iv Index  možnosti 
dalšího využití 

 1,00 0,90 1,00 

I4 Index vybavení  
využitelnými 
stavbami 

 1,05 1,05 1,05 

I5 Index vliv tvaru   1,00 1,00 1,00 
I6 Index vlivu velikosti  0,95 0,90 0,95 
Ivd Index možnosti 

připojení na 
vodovod 

 1,05 1,00 1,00 

Iks Index možnosti 
připojení na 
kanalizaci 

 1,05 1,00 1,00 

Ie Index možnosti 
připojení na elektro 

 1,00 1,00 1,00 

Ip Index možnosti 
připojení na plyn 

 1,05 1,05 1,00 

Ikm Index přístupnosti 
pozemku 

 1,00 1,00 1,00 

Z Upravená cena 1 m2 Kč/m2 246 393 318 
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 Nemovitost  4 5 6 
 Zdroj informace  Realitní 

samoobsluha 
MaM Reality Realitní 

společnost ČS 
 Datum informace  6.2020 5.2020 6.2020 
 Region umístění Okres Cheb Cheb Cheb 
 Obec   Nebanice Odrava Odrava 
 Lokalita (kú)  -- Obilná Dobroše 
 Popis  Dva na sebe 

navazující pozemky 
pro výstavbu RD 

Pozemek pro 
výstavbu RD. 

Vodovod i 
kanalizace i 

elektro 
v dosahu 

Část pozemku 
pro výst RD, na 
okraji zast. části 

nedaleko 
vodovod,  
elektro 

 Pozemek M2 1661 1603 7000 
 Požadovaná cena Kč 500 000 721 350 2 100 000 
 Požadovaná cena Kč/m2 301 450 300 
I1 Index rozdílné 

polohy 
 0,85 0,95 0,90 

I2 Index času 
informace 

 1,00 1,00 1,00 

I3 Index 
důvěryhodnosti 

 0,95 0,95 0,95 

Iv Index  možnosti 
dalšího využití 

 1,00 1,00 0,95 

I4 Index vybavení  
využitelnými 
stavbami 

 1,05 1,05 1,05 

I5 Index vliv tvaru   1,00 1,00 1,00 
I6 Index vlivu velikosti  0,90 0,90 0,90 
Ivd Index možnosti 

připojení na 
vodovod 

 1,05 1,00 1,05 

Iks Index možnosti 
připojení na 
kanalizaci 

 1,05 1,00 1,05 

Ie Index možnosti 
připojení na elektro 

 1,05 1,00 1,05 

Ip Index možnosti 
připojení na plyn 

 1,05 1,05 1,05 

Ikm Index přístupnosti 
pozemku 

 1,00 1,00 1,05 

Z Upravená cena 1 m2 Kč/m2 279 403 293 

 
 

 Vzorek porovnání Č. 1 2 3 
Z Upravená cena 1 m2  Kč/m2 246 393 318 
V Váha 1-3b (5b)   0,00 1,00 1,00 
      
 Vzorek porovnání Č. 4 5 6 
Z Upravená cena 1 m2  Kč/m2 279 403 293 
V Váha 1-3b (5b)   1,00 0,00 1,00 

 
 

V Vážený průměr Kč/m2 321 
 Index obchodovatelnosti  1,00 
 Uprav.prům. hod. 1m2 Kč/m2 321 
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Výpočet ceny pozemku 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Obvyklá cena za m2 pozemku  = Kč   321,-  
Cena za celou výměru 645.00 m2  = Kč   207.045,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek p.č. 132 a 131 Cena celkem Kč   207.045,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

2.2 Rodinný dům č.p. 56  

Popis 
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 68 postavený na pozemku p.č. 132 v katastrálním 

území Milhostov na okrese Cheb. Jedná se o volně stojící, který není podsklepen a má jedno 
nadzemní podlaží a podkroví, které je v části půdorysu stavebně upraveno pro účely 
sezónního přespávání. 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné založené na dodatečně izolovaných kamenných 
základech. Stropy jsou klasické trámové s rovnými podhledy.  Střecha je sedlová, má dřevěný 
krov běžného provedení a je opatřena krytinou z pálených keramických tvarovek. Klempířské 
konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Objekt je napojen na inženýrské sítě 
vodovodní a elektro přípojkou. Odkanalizování je do žumpy na pozemku. Plynový přípojka 
zřízená není. V obci je možné připojení na rozvody zemního plynu, stejně jako na rozvody 
kanalizace. Rozvody el. proudu jsou provedeny na napětí 230/380 V. Vytápění je řešeno 
pomocí lokálních topidel na pevná paliva. Ohřev teplé užitkové vody je pomocí el. boileru. 
Konstrukce středně a krátkodobé životnosti a prvky vybavení stavby jsou spíše 
podstandardního provedení.  

Podle dostupných informací je dům v užívání cca 70 roků. V současné době není objekt 
užíván a není ani dostatečně zajištěn proti vnikání nepovolaných osob. Celkově je dům ve 
zhoršeném technickém stavu, který vyžaduje rekonstrukci.  

Příslušenství sestává z vedlejších staveb (stodola s dílnou navazující na obytnou část).  
Dále se jedná o venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí s příslušenstvím, venkovní 
zpevněné plochy, záhonové obrubníky, oplocení včetně vrat a vrátek) a trvalé porosty.      

Charakteristika stavby 
CZCC:  111 
SKP:  46.21.11 
Typ:  A - nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím 
Druh konstrukce:  Zděná stavba 

Užitná plocha domu 
1.NP  23,07+9,88+15,83+7,00+1,90+2,80+3,35 =   63,83 m2 
2.NP - podkroví  20,30      =   20,30 m2 
  _________________________________________  

 celkem =   84.13 m2 
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Ocenění 
 
Jako způsob porovnání bylo zvoleno porovnání přímé, kdy oceňovaná nemovitost je 
porovnávána s každou z vybraných nemovitostí přímo. Nemovitosti byly porovnávány 
prostřednictvím přepočtu na zvolenou porovnávací jednotku, v tomto případě v cenách 
přepočtených na m2 užitné plochy nemovitosti. 
 
Při hledání cenotvorných odlišností mezi oceňovanou nemovitostí a nemovitostmi pro 
porovnání byly cenové úpravy realizovány ve formě koeficientů. Výsledná porovnávací 
hodnota byla získána jako vážený průměr z upravených cen vzorků. Podrobnější popisy 
vzorků jsou uloženy v archivu zpracovatele posudku. 
 
 
 

 Nemovitost  1 2 3 
 Zdroj informace  Micka reality MaM reality Steel Efect 
 Datum informace  8.2020 6.2020 6.2020 
 Region umístění okres Cheb Cheb Cheb 
 Obec  Skalná Skalná Třebeň 
 část obce, kú  -- -- Horní ves 
 Ulice  Slepá Sadová -- 
      
 Popis  Patrový RD volně 

stojící, před 
rekonstrukcí. Disp 
5+1 s prádelnou a 
dílnou. Volná část 
půdy. 2 garáže a 

drobné vedl stavby 

Volně stojící 
RD 3+1 zděný 
a kamenný ve 
špatném stavu. 

Komplet IS. 
Lokální top na 

pevná pal. 

Volně stojící 
RD 4+1. 

Projekt se stav 
povolením. 
Komplet IS. 
ÚT – plyn 

      
 Požadovaná cena Kč 1 990 000 990 000 3 989 000 
      
 Pozemek m2 730 246 436 
 Obv.cena pozemku Kč/m2 600 600 1000 
  Kč 438 000 147 600 436 000 
      
 Redukovaná 

požadovaná cena 
 1 552 000 842 400 3 553 000 

Up Plocha – užitná m2 189 150 135 
 Požadovaná cena Kč/m2 8 212 5 616 26 318 
      
I1 Index rozdílné 

polohy 
 0,75 0,75 0,65 

I2 Index času 
informace 

 1,00 1,00 1,00 

I3 Index 
důvěryhodnosti 

 0,95 0,95 0,95 

Ig Index vybavení a 
technický stav 

 0,85 1,05 0,50 

Is Index – napojení na 
IS 

 0,90 0,90 0,90 

I4 Index vybavenosti  
pozemku 
příslušenstvím 

 0,95 1,05 1,05 

Ip Index možnosti 
parkování (garáž) 

 0,90 1,05 1,05 
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I5 Index – další 
využitelnost 

 0,95 1,00 0,95 

I6 Index – právní 
závady, spoluvlast,.. 

 1,00 1,00 1,00 

Z Upravená cena 1 m2 Kč/m2 3 635 4 169 7 660 

 
 
 

 Nemovitost  4 5 6 
 Zdroj informace  Reala  BONPRO Reality smajlík 
 Datum informace  7.2020 7.2020 8.2020 
 Region umístění okres Cheb Cheb Cheb 
 Obec  Milíkov Plesná Vojtanov 
 část obce, kú  Mokřina Lomnička Mýtinka 
 Ulice  -- -- -- 
      
 Popis  Dvou generační RD 

(2+1 a 1+1 + 2 
nedokončené 

pokoje v podkroví) 
Vodovod a elektro. 
ÚT – pevná pal. Po 
část. rekonstr dobrý 

stav 

Volně stojící 
RD 4+kk zděný  
v dobrém stavu.  

IS – elektro, 
studna, septik. 
ÚT – elektro a 

pevná pal. 
Garáž 

Objekt 
k bydlení či 

komer. využití. 
Delší čas 

rozestavěno. IS 
– elektro, 

studna, jímka  

      
 Požadovaná cena Kč 2 800 000 1 000 000 2 490 000 
      
 Pozemek m2 3 914 854  7855 
 Obv.cena pozemku Kč/m2 300 250 200 
  Kč 1 174 200 213 500 1 571 000 
      
 Redukovaná 

požadovaná cena 
 1 625 800 786 500 919 000 

Up Plocha – užitná m2 200 209 400 
 Požadovaná cena Kč/m2 8 129 3 763 2 298 
      
I1 Index rozdílné 

polohy 
 1,00 1,15 1,05 

I2 Index času 
informace 

 1,00 1,00 1,00 

I3 Index 
důvěryhodnosti 

 0,95 0,95 0,95 

Ig Index vybavení a 
technický stav 

 0,80 0,90 1,00 

Is Index – napojení na 
IS 

 1,00 1,05 1,05 

I4 Index vybavenosti  
pozemku 
příslušenstvím 

 1,05 1,05 1,05 

Ip Index možnosti 
parkování (garáž) 

 1,00 1,00 1,05 

I5 Index – další 
využitelnost 

 0,95 1,00 1,05 

I6 Index – právní 
závady, spoluvlast,.. 

 1,00 1,00 1,00 

Z Upravená cena 1 m2 Kč/m2 6 163 4 079 2 786 
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 Vzorek  1 2 3 
Z Upravená cena 1 m2  Kč/m2 3 635 4 169 7 660 
v Váha 1-3b (5b)   1,00 1,00 0,00 
      
 Vzorek  4 5 6 
Z Upravená cena 1 m2  Kč/m2 6 163 4 079 2 786 
v Váha 1-3b (5b)   1,00 1,00 0,00 

 
 

V Vážený průměr Kč/m2 4512 
 Index obchodovatelnosti  1,00 
 Uprav.prům. hod. 1m2 Kč/m2 4512 

 

Výpočet ceny objektu  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Obvyklá cena za m2 užitné plochy domu  = Kč   4.512,-  
Cena za užitnou plochu domu celkem 84,13 m2  = Kč   379.595,- 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Rodinný dům č.p. 56  Cena celkem Kč   379.595,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

2.3 Rekapitulace stanovení ceny nemovitosti  
 

1) Stavební pozemek p.č. 132 a 131  Kč   207.045,-  
2) Rodinný dům č.p. 56  Kč   379.595,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Výsledná obvyklá cena nemovitosti  Kč   586.640,-  
Výsledná cena po zaokrouhlení   Kč   587.000,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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3. ZÁVĚR 
 
 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím k místním podmínkám polohy 
nemovitosti a k jejímu technickému stavu odhaduji obvyklou cenu nemovitosti – pozemku 
p.č. 132 se stavbou rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. 131 s příslušenstvím, vše 
v katastrálním území Milhostov, na okrese Cheb, na částku: 

 
590.000 Kč 

 
 

Slovy: Pět set devadesát tisíc Kč 
 
 

Pro stanovení ceny spoluvlastnického podílu (id.1/5) nelze použít pouze matematickou 
operaci, ale je třeba přihlédnout k faktu, že se jedná pouze o výrazně menšinový podíl, jehož 
obecná obchodovatelnost bývá často velmi problematická. Na základě konzultací 
s pracovníky renomovaných realitních kanceláří a na základě vlastních zkušeností odhaduji, 
že cena výše uvedeného spoluvlastnického podílu je v současných podmínkách 
obchodovatelná za částku: 
 
 

100.000 Kč 
 
 

Slovy:  Jedno sto tisíc Kč 
 
 

Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. 
 
 
V Praze, dne 8.února 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................... 
 Vypracoval 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v 

Praze ze dne 3.1.1991, č.j. Spr. 518/88, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a 
odhady nemovitostí. 

 
 
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 4256 - 84/2020. 
 
 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. Jan Merten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


