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1. Oceňovaná nemovitá věc 

Objekt občanské vybavenosti č.p. 1023, Brná na pozemku par.č. 921/16 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 741 m2 a pozemek par.č. 921/31 – ostatní plocha o výměře 453 m2, to vše 

zapsáno na LV č. 970 a vedeno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Labem, katastrální území Brná nad Labem, obec Ústí nad Labem. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Objekt občanské vybavenosti č.p. 1023 

Adresa předmětu ocenění: Lázeňská 1023, Brná 

Kraj: Ústecký 

Okres: Ústí nad Labem 

Obec: Ústí nad Labem 

Katastrální území: Brná nad Labem 

Počet obyvatel: 92 984 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 07.10.2019 za přítomnosti pana Mgr. Miloše 

Studenovského – zástupce objednatele, pan Pavel Sedlačík – zástupce majitele objektu a další 

členové z MM Ústí nad Labem. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 970, pro k.ú. Brná nad Labem 

Kopie katastrální mapy 

Místní šetření provedené dne 07.10.2019 

Projektová dokumentace 

Informace poskytnuté objednatelem 

5. Celkový popis nemovité věci 

Jedná se o částečně podsklepený objekt občanské vybavenosti, původně sloužící jako restaurační 

zařízení, s dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou. Objekt pochází z roku 1986. 

Dispozičně se jedná o: v 1.PP se nachází vrt s termální vodou, který v současné době není 

využívaný a není předmětem ocenění. V 1.NP a ve 2.NP se nacházejí prostory, které původně 

sloužili jako restaurace, společenský sál, kuchyně a zázemí pro zaměstnance. Provoz restaurace byl 

před více než cca 8 lety ukončen a od té doby je objekt prázdný a neužívaný. Ke dni místního 
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šetření je celý objekt ve velmi špatném technickém stavu, včetně prvků dlouhodobé životnosti a je 

zde předpoklad rozsáhlých stavebních úprav, bez kterých není možné objekt okamžitě využívat. 

 

6. Obsah posudku 

1. Porovnávací metoda 

2. Závěr 

3. Přílohy 
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typ     objekt občanské vybavenosti 

poloha     Lázeňská 1023,   Brná 

vlastnictví    osobní 

vlastník    OREA – INVEST s.r.o. 

     se sídlem: Svojsíkova  1596/2, 708 00 Ostrava Poruba 

     IČ: 25842480 

     Ing. Petr Zdražil, jednatel společnosti 

      

rok výstavby / rekonstrukce  rok výstavby 1986 

       

      

       

rizika spojená s vlastnictvím nemovitostmi: 

riziko: 

povodeň/potopa ano zóna 4 s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy 

Objekty ve 4 povodňovém stupni jsou dle České asociace pojišťoven 

obtížně pojistitelné, spíše nepojistitelné a bankovní ústavy na takovéto 

objekty nedají zástavní právo, tedy objekty nezafinancují 

přístupový pozemek  není   pozemek par.č. 859/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vlastník:  

Statutární město Ústí nad Labem 

    pozemek par.č. 859/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vlastník:  

Statutární město Ústí nad Labem 

pozemek par.č. 910/19 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vlastník:  

Statutární město Ústí nad Labem 

 

věcná břemena není  

zástavní práva  není  

katastrální mapa není  

 

 
 

obvyklá cena     5 380 000 Kč 
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Tento posudek vyjadřuje odborný názor na obvyklou cenu výše uvedeného majetku v absolutním 

vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Znalecký posudek byl zpracován 

k technickému stavu a právním skutečnostem, platným k 07.10.2019. Zpracovateli je známo, že 

posudek má sloužit jako podklad pro prodej oceňované nemovité věci. Zpracovateli není známo nic 

o tom, že by posudek měl zároveň sloužit i pro jiný účel jako např. ocenění vkladu do obchodní 

společnosti, stanovení základu majetkové daně nebo pro jiný, výše nespecifikovaný, účel. 

Oceňovaný majetek je zapsán na listu vlastnictví č. 970 a vedený Katastrálním úřadem pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, katastrální území Brná nad Labem, obec Ústí nad 

Labem. Výpis z katastru nemovitostí byl informativně ověřen dálkovým přístupem.  

 

Zpracovatel posudku chápe obvyklou cenu jako cenu, za kterou by mohl být majetek prodán, aniž 

by kupující nebo prodávající byli pod jakýmkoliv nátlakem, s tím, že každý z nich má přiměřené 

znalosti o všech podstatných skutečnostech a současně je zachována vzájemná výhodnost obchodu.  

Pokud je obecná cena majetku stanovena za předpokladu jeho nabídky na volném trhu, předpokládá 

se, že majetek bude nabízen na trhu po dobu přiměřeně dlouhou pro nalezení kupce. 

Oceňovaný majetek jsem osobně prohlédla a při zpracování ocenění jsem vzala v úvahu následující 

faktory : 

 Polohu, velikost a využitelnost pozemku 

Velikost, technický stav a využitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav 

 Nejvyšší a nejlepší využití majetku 

Převažující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto 

 druhu nemovitostí na trhu 

 Náklady na pořízení majetku jako nového snížené o jeho opotřebení. Opotřebení 

 představuje ztrátu hodnoty, která je způsobena technickými, ekonomickými, morálními,  

právními nebo jinými vlivy.  

 Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků  

 v okolí i v celé lokalitě 

Očekávaný čistý příjem z pronájmu majetku a jeho kapitalizaci pro stanovení hodnoty 

majetku. 

 

Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoliv jiný majetek jako je vnitřní 

zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen.  

Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech 

případech podrobně ověřovány.  
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POPISNÉ  INFORMACE 

 

POPIS  LOKALITY 

Oceňovaný nemovitý majetek, zapsaný na LV č. 970, se nachází v Lázeňské ulici, v městské části 

Brná v katastrálním území Brná nad Labem. Oceňovaná nemovitá věc se nachází na pravém břehu 

řeky Labe a přímo sousedí s areálem termálního městského koupaliště. Město Ústí nad Labem má 

ca 93 000 obyvatel a nachází se v Ústeckém kraji. Město je statutárním městem a sedmým 

největším městem České republiky a významným železničním, silničním a říčním uzlem. Město 

disponuje veškerou občanskou vybaveností. 

 

OCEŇOVANÝ  MAJETEK 

 

Podle skutečnosti zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých zadavatelem posudku se jedná    

o samostatně stojící objekt občanské vybavenosti s jedním podzemním podlažím a dvěma 

nadzemními podlažími.  Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách, svislé 

nosné konstrukce jsou železobetonové s cihelnými vyzdívkami, vodorovné konstrukce tvoří stropní 

panely.  

Stavba pochází z roku 1986 a po celou dobu byla pouze udržována bez stavebních úprav, 

rekonstrukcí a modernizací. Objekt sloužil jako restaurace, kdy 1.PP se nachází termální vrt, který 

dle dostupných informací, sloužil pro vytápění sousedního městského termálního koupaliště             

a v 1.NP a ve 2.NP se nachází bývalé restaurační prostory, kanceláře, sklady, kuchyně a sociální 

zařízení. Původně byl objekt užíván jakou součást termálního koupaliště. Vzhledem ke skutečnosti, 

že objekt koupaliště a oceňovaný objekt má rozdílné vlastníky, došlo k oplocení hranic pozemku, 

čímž došlo k zamezení původního přístupu veřejnosti do objektu z prostor koupaliště a jediný 

možný přístup do oceňovaného objektu byl přes tzv. služební vchod a zároveň vlastník koupaliště 

(město) přestalo využívat termální vrt z oceňovaného objektu, který se nachází v 1.PP, a pro který 

v současné době není žádné využití. 

 

V posledních více než 8 je objekt uzavřený a mimo provoz, což se negativně projevilo na 

současném stavu objektu. 

Podle skutečnosti zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých zadavatelem posudku je 

technický stav nemovité věci, zapsaná na LV č. 970, ve zhoršeném technickém stavu, všechny 
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prvky, celky a díly stavby lze hodnotit jako podstandardní nebo standardní. A celkově lze hodnotit 

stavbu jako objekt s předpokladem provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Současný stav objektu 

neumožňuje jeho okamžité užívání. 

 

Příjezd je po zpevněné místní komunikaci, parkování před objektem však není možné. Nejbližší 

možné parkoviště se nachází na veřejném parkoviště za železniční tratí, která vede bezprostředně 

vedle objektu, a to v ulici Sebuzínská, cca 150 m v docházkové vzdálenosti od oceňovaného 

objektu. 

 

VÝKAZ VÝMĚR 

 
Objekt občanské vybavenosti č.p. 1023 

 

Zastavěná plocha   741 m² 

Obestavěný prostor 5 410 m² 

Užitná plocha 980 m² 

 
 
 

ANALÝZA  NEJVYŠŠÍHO   A  NEJLEPŠÍHO  VYUŽITÍ 

 

Nejvyšší a nejlepší využití je definováno jako racionální a zákonné využití pozemku nebo budovy, 

které je fyzicky možné, finančně proveditelné, zajišťující odpovídající výnos a jehož výsledkem je 

nejvyšší možná tržní hodnota  majetku.  

Základní kritéria, která musí nejvyšší a nejlepší využití splňovat jsou dodržení právních předpisů, 

fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost a maximální ziskovost.  

 

Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti  a jeho 

využití odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsem názoru, že 

současné využití nemovitosti je právně přípustné. 

 

Oceňovaný majetek je dokončenou stavbou, avšak v technickém stavu, který neumožňuje jeho 

využívání z technického hlediska. Podmínka okamžité využitelnosti majetku tedy není splněna. 
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Ke splnění kriteria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za tržní nájemné nebo její 

využití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímž by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem 

porovnatelného objektu. Současný technický stav objektu neumožňuje jeho okamžité užívání,          

a z tohoto důvodu není možné objekt pronajmout za tržní nájemné, tato podmínka tedy není 

splněna. 

 

OCENĚNÍ 

 
ÚVOD 

 
Při  stanovení indikace tržní hodnoty majetku jsou zpravidla používány tři mezinárodně uznávané 

metody ocenění. Jedná se o metodu porovnávací, příjmovou a nákladovou. 

 

Porovnávací metoda analyzuje tržní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny 

za porovnatelné typy majetku. Dále jsou provedeny korekce indikované tržní hodnoty, které 

zohledňují případné rozdíly ve stavu a využitelnosti oceňovaného majetku v návaznosti na trh 

existujících srovnatelných majetků.  

 

Příjmová metoda analyzuje tržní hodnotu na základě budoucích příjmů z vlastnictví.  

K indikaci hodnoty se dospívá  diskontováním a / nebo kapitalizací příjmu odpovídající 

kapitalizační mírou.  

 

Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jakožto nového. Tato část může být 

snížena opotřebení nebo jiné znehodnocení.  

 

Při stanovení obvyklé ceny jsem použila pouze metodu porovnávací. Metoda nákladová nemá 

v daném případě vypovídající hodnotu a je pro daný typ ocenění nerelevantní a pro příjmovou 

metodu nejsou splněny základní kritéria okamžitého pronájmu za tržní nájemné, proto ani tato 

metoda nebyla v ocenění použita. 
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1. POROVNÁVACÍ  METODA 

Stanovení obvyklé ceny pozemku 

 

Při stanovení obvyklé ceny bylo předpokládáno, že pozemky jsou volné a připravené k zastavění 

v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším možným využitím. V případě stanovení obvyklé ceny 

pozemku souvisejících s oceněním objektu občanské vybavenosti byly porovnány tři pozemky 

nabízené k prodeji nebo prodané v posledním období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací 

jednotku jsem použila cenu za jeden metr čtvereční pozemku.V případě, že se jednalo o nabídky, 

byla tato skutečnost zohledněna koeficientem odrážejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a 

skutečně dosaženými prodejními cenami. 

 

Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, že obvyklá cena pozemků 

souvisejících s objektem občanské vybavenosti, indikovaná porovnávací metodou, je : 

 

714 024 Kč 

 

Porovnávané parametry 
Oceňovaný 
pozemek 

Porovnávaný 
pozemek 1 

Porovnávaný 
pozemek 2 

Porovnávaný 
pozemek 3 

  Brná Ústí nad Labem Všebořice Chuderov 
velikost pozemku v m² 1194 12074 1322 4290 
prodejní cena   3 622 200,00 Kč 1 573 180,00 Kč 5 500 000,00 Kč 
cena za m²   300,00 Kč 1 190,00 Kč 1 282,05 Kč 
druh transakce   nabídka nabídka nabídka 
korekce   0,9 0,9 0,85 
upravená hodnota   270,00 Kč 1 071,00 Kč 1 089,74 Kč 
lokalita rekreační lepší průměrná dobrá 
korekce   0,85 1 0,9 
upravená hodnota   229,50 Kč 1 071,00 Kč 980,77 Kč 
vlastnická práva absolutní  absolutní absolutní absolutní 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   229,50 Kč 1 071,00 Kč 980,77 Kč 
existence věcných břemen bez VB bez VB bez VB bez VB 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   229,50 Kč 1 071,00 Kč 980,77 Kč 
tvar pozemku nepravidelný pravidelný nepravidelný pravidelný 
korekce   0,95 1 0,95 
upravená hodnota   218,03 Kč 1 071,00 Kč 931,73 Kč 
využití dle ÚP obč. vybavenost obč. vybavenost obč. vybavenost obč. vybavenost 
korekce   1 1 1 
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upravená hodnota   218,03 Kč 1 071,00 Kč 931,73 Kč 
svažitost rovinatý rovinatý rovinatý rovinatý 
korekce   1,05 1 1 
upravená hodnota   228,93 Kč 1 071,00 Kč 931,73 Kč 
dostupnost inženýrských sítí částečná kompletní částečná kompletní 
korekce   0,95 1 0,95 
upravená hodnota   217,48 Kč 1 071,00 Kč 885,14 Kč 
dopravní dostupnost autobus, vlak obdobná obdobná obdobná 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   217,48 Kč 1 071,00 Kč 885,14 Kč 
parkovací možnosti žádné lepší lepší lepší 
korekce   0,85 0,8 0,85 
upravená hodnota   184,86 Kč 856,80 Kč 752,37 Kč 
nutnost demolice stávajících 
objektů NE  NE NE NE 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   184,86 Kč 856,80 Kč 752,37 Kč 
jiná technická korekce pohledové horizonty       
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   184,86 Kč 856,80 Kč 752,37 Kč 
ostatní          
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   184,86 Kč 856,80 Kč 752,37 Kč 
Výsledná porovnávací hodnota 
Porovnávací hodnota za m² 598,01 Kč 184,86 Kč 856,80 Kč 752,37 Kč 
velikost pozemku v m² 1194       
Celková porovnávací hodnota 714 024,16 Kč       

 

 

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí jako celku 
 
 

Při stanovení obvyklé ceny majetku jako celku jsem vzala do úvahy objekty porovnatelných 

parametrů, které byly v dané lokalitě v nedávné době prodány nebo nabízeny k prodeji. Všechny 

tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. V případě, že se jednalo o nabídky byla 

tato skutečnost zohledněna koeficientem odrážející obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně 

dosaženými prodejními cenami. Jako srovnávací jednotku jsem použila jeden metr čtvereční užitné 

plochy. Tato jednotka je u tohoto druhu majetku považována za standardní. Při stanovení obvyklé 

ceny tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako vlastnická práva, 

technický stav majetku, vybavenost, poloha, dostupnost, možnost parkování, velikost objektu a 

další. 
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Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, že obvyklá cena nemovitých věcí 

jako celku, indikovaná porovnávací metodou, je :  

 

5 373 083 Kč 

 

Porovnávané parametry 
Oceňovaná 

nemovitá věc 
Porovnávaná 
nemovitost 1 

Porovnávaná 
nemovitost 2 

Porovnávaná 
nemovitost 3 

lokalita Brná Chabařovice Velké Březno Střekov 
velikost pozemku v m² 1194 887 1108 740 
hodnota pozemku za m² 598,01 Kč 598,01 Kč 598,01 Kč 598,01 Kč 
hodnota pozemku celkem 714 024,16 Kč 530 435,03 Kč 662 595,28 Kč 442 527,53 Kč 
Zastavěná plocha 741 522 346 372 
Podlahová plocha 980 450 650 372 
prodejní cena celkem   4 999 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 
prodejní cena bez pozemku   4 468 564,97 Kč 7 137 404,72 Kč 2 757 472,47 Kč 
cena za 1 porovnávací jednotku   9 930,14 Kč 10 980,62 Kč 7 412,56 Kč 
druh transakce   nabídka nabídka nabídka 
korekce   0,9 0,9 0,85 
upravená hodnota   8 937,13 Kč 9 882,56 Kč 6 300,68 Kč 
rok transakce   2019 2019 2019 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   8 937,13 Kč 9 882,56 Kč 6 300,68 Kč 
vlastnické právo absolutní absolutní absolutní absolutní 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   8 937,13 Kč 9 882,56 Kč 6 300,68 Kč 
existence věcných břemen bez VB bez VB bez VB bez VB 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   8 937,13 Kč 9 882,56 Kč 6 300,68 Kč 

využití dle ÚP obč. vybavenost rest.+byt 

rest+RD+kance-
lář+garáž 3-4 

OA 
prodejna+byt+ 

parkoviště 
korekce   0,85 0,8 0,9 
upravená hodnota   7 596,56 Kč 7 906,05 Kč 5 670,61 Kč 
kolaudační rozhodnuté ano ano ano ano 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   7 596,56 Kč 7 906,05 Kč 5 670,61 Kč 
jiné právní omezení a závazky ne ne ne ne 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   7 596,56 Kč 7 906,05 Kč 5 670,61 Kč 
lokalita dobrá obdobná lepší obdobná 
korekce   1 0,95 1 
upravená hodnota   7 596,56 Kč 7 510,75 Kč 5 670,61 Kč 
technický stav objektu zhoršený dobrý dobrý v rekonstrukci 
korekce   0,9 0,85 0,95 



12 
 

upravená hodnota   6 836,90 Kč 6 384,13 Kč 5 387,08 Kč 
technická vybavenost budovy průměrná lepší lepší průměrná 
korekce   0,95 0,9 1 
upravená hodnota   6 495,06 Kč 5 745,72 Kč 5 387,08 Kč 
funkční využitelnost budovy špatná dobrá dobrá dobrá 
korekce   0,9 0,85 0,95 
upravená hodnota   5 845,55 Kč 4 883,86 Kč 5 117,72 Kč 
další možný rozvoj nemovitosti žádný obdobný obdobný obdobný 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   5 845,55 Kč 4 883,86 Kč 5 117,72 Kč 
dopravní dostupnost, parkování dobrá/žádné dobré dobré dobré 
korekce   0,9 0,9 0,9 
upravená hodnota   5 261,00 Kč 4 395,48 Kč 4 605,95 Kč 
Korekce velikosti nemovitosti   obdobná obdobná obdobná 
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   5 261,00 Kč 4 395,48 Kč 4 605,95 Kč 
ostatní, jiná korekce         
korekce   1 1 1 
upravená hodnota   5 261,00 Kč 4 395,48 Kč 4 605,95 Kč 
Výsledná porovnávací hodnota 
Porovnávací hodnota jednotky 4 754,14 Kč 5 261,00 Kč 4 395,48 Kč 4 605,95 Kč 
porovnávací hodnota celkem             
(bez pozemku) 4 659 059,20 Kč       
hodnota pozemku 714 024,16 Kč       
Celková porovnávací hodnota 5 373 083,35 Kč       
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2. ZÁVĚR 
 
Tento znalecký posudek vyjadřuje názor na cenu obvyklou (tržní hodnotu) předmětného majetku 

v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo 

zpracováno ke skutečnostem platným k 07.10.2019. Pojmy tržní hodnota a absolutní vlastnictví 

byly definovány v úvodní části tohoto posudku.  

Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení tržní hodnoty majetku určeny 

následující indikace : 

 

 Indikace (Kč) Váha (%) Vážený průměr (Kč) 

Porovnávací metoda celkem 5 373 083  100 5 373 083 

Výsledná celková hodnota    5 373 083 

Zaokrouhleno   5 380 000  

 

 

Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, že obvyklá cena  

oceňovaného  majetku,  jako  by  byl  nabídnut  k prodeji na volném trhu, je ke dni 07.10.2019 

reprezentována částkou : 

 

= 5 380 000 Kč 
(slovy: Pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) 

 

Ve Slavošovicích 14.10.2019 

 Mgr. Petra Nagy 
 Slavošovice 33 
 373 73 Štěpánovice 
 telefon: +420 605 17 52 12 
 e-mail: petra.nagy@seznam.cz 
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Neprováděla jsem žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému 

majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám žádnou odpovědnost.  

 

Nezkoumala jsem žádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku 

produkovat příjem v provozu, pro který je majetek využíván nebo by mohl být využíván. 

 

Závěry uvedené v tomto posudku mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, 

předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých služeb. 

 

 

OMEZUJÍCÍ  PODMÍNKY  A  PŘEDPOKLADY 

 

1. 

Nebylo provedeno žádné šetření a převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní 

náležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo         

k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že 

vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností, pokud by se nezjistilo něco 

jiného.  

2. 

Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo části této zprávy jsou věrohodné, ale 

nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti 

takové informace. 

3. 

Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb byly získány mým šetřením, z projektové 

dokumentace nebo z veřejných evidencí jako je Katastr nemovitostí a nebyly ve všech případech 

ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly 

by sloužit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného 

ověření.  

4. 

Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez použití 

sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud 

existovaly.  
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Závěry uvedené v  posudku předpokládají, že oceňovaný majetek neobsahuje takové materiály jako 

je azbest, močovino-formaldehydová pojiva a izolace nebo jiné potenciálně škodlivé nebo 

nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu 

majetku. Stejně tak nebyly provedeny žádné půdní rozbory, geologické studie nebo studie vlivu na 

životní prostředí.  

5. 

Nebere se žádná zodpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký 

závazek byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události nebo 

podmínky, které se vyskytnou následně po datu ocenění. 

 

6. 

Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.  

 

7. 

Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními 

zákony a nařízeními. 

 

8. 

Tento posudek byl vypracován pouze za účelem zjištění obvyklé ceny pro případný prodej majetku 

na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 

 

9. 

Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o 

držbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění pro jakoukoliv 

potřebu a použití, na nichž je založen odhad hodnoty obsažený v tomto posudku. 

 

10. 

Zjištěná objektivní obvyklá cena je platná k datu ocenění. 
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OSVĚDČENÍ 

 

Já níže podepsaná, tímto osvědčuji, že: 

1. 

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

předmětem zpracovaného znaleckého posudku.  

 

2. 

Zpracovaný posudek zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené 

závěry nebo odhadované hodnoty. 

 

3. 

Při zpracování posudku byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro 

stanovení obvyklé ceny, tak jak jsou uvedeny na zvláštním listě. 

 

4. 

Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané 

dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

 

Ve Slavošovicích, dne 14.10.2019 

 

 

 

       …………………………………… 

       Mgr. Petra Nagy 
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ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 22.11.2011, č.j.Spr. 1253/2011 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 20/222/2019 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 20/2019. 
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3. PŘÍLOHY 
 

 

1. List vlastnictví č. 970 

2. Kopie katastrální mapy 

3. Mapa oblasti 

4. Povodňová mapa 

5. Fotodokumentace 
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1. List vlastnictví č. 970 (1/1) 
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2. Kopie katastrální mapy (1/1) 

 

 



21 
 

3. Mapa oblasti (1/1) 
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4. Povodňová mapa (1/1) 
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5. Fotodokumentace (1/3) 
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Fotodokumentace (2/3) 
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Fotodokumentace (3/3) 

 

   

  


