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ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 7449-609/2022 
 
o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. st. 1249, jehož součástí je zemědělská 
stavba č.p. 525 a pozemku parc.č. 274/13, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území 
Skalice u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okrese Frýdek-Místek (LV č. 982), pro účely 
exekučního řízení 
 

 

Zadavatel znaleckého posudku:   Soudní exekutor 
JUDr. Jiří Trojanovský 
Exekutorský úřad Frýdek - Místek 
Potoční 1094 
738 01  Frýdek - Místek 

 Č.j. 143 EX 00656/22 

 
Znalecký posudek v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, podle stavu ke dni 22.12.2022 
vypracoval:  

 

 Ing. René Butkov, Ph.D. 
 Česká 754/25 
 700 30 Ostrava 

IČ: 73296686 

Počet stran: 15 včetně titulního listu a je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž je jedno vyhotovení 
uloženo v archivu znalce, a ostatní se předávají objednateli. Posudek obsahuje 3 přílohy. 

Vyhotovení číslo 1 z celkového počtu 3. 

V Ostravě 30.12.2022 
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A. ZADÁNÍ 

1. Znalecký úkol 

Ocenit nemovitou věc jako podklad pro exekuční řízení 
- Ocenit nemovitou věc cenou obvyklou se všemi jejími součástmi i příslušenstvím 
- Specifikovat jednotlivé nemovité věci a příslušenství nemovité věci 
- Specifikovat a ocenit věcná břemena a nájemní práva, která jsou známa nebo budou znalci 

doložena 
- Porovnat a uvést, zda u nájemního práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni není 

poskytováno nájemné v místě a čase obvyklé nebo je-li hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a 
výhodou oprávněného 

 
Účel ocenění: znalecký posudek se vypracovává za účelem exekučního řízení 
 
Další skutečnosti sdělené zadavatelem:  

- pozemek parc.č. st. 1249, jehož součástí je zemědělská stavba č.p. 525 a pozemek parc.č. 274/13, 
včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obci 
Frýdek-Místek, okrese Frýdek-Místek (LV č. 982) 

- zadavatel nepožaduje určit cenu zjištěnou  
- znalci byl předložen znalecký posudek č. 1690/17/20, vyhotovil Ing. Stanislav Smelík, podle 

stavu ke dni 24.9.2020 
 
 

B. VÝČET PODKLADŮ 

1. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Výpis z KN LV č. 982 ze dne 8.12.2022. 
Kopie katastrálních map 
Informace získané z cenových map realizovaných převodů (www.cenovamapa.cz) 
Informace z Katastru nemovitostí (zjištěné dálkovým náhledem přes www.cuzk.cz)  
Usnesení Soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, sp.zn. 143 EX 00656/22-027 o ustanovení 
znalce ze dne 8.12.2022. 
Prohlídka nemovitých věcí byla provedena dne 22.12. 2022 pouze za účasti znalce. Povinný se ani přes 
výzvu exekutora k prohlídce nedostavil. Znalec si prohlédl pouze exteriér domu.  
 
Znalec při výběru zdrojů dat použil pro účely srovnání realizované převody obdobného majetku (chalupy, 
zemědělské usedlosti) které získal z webu www.cenovamapa.cz. Znalec nemohl ověřit věrohodnost 
zdroje dat. Aplikace cenovamapa.cz eviduje záznamy o nemovitostech. Převážná část dat byla zakoupena 
od Katastru nemovitostí a pochází z kupních smluv, kde jsou uvedeny skutečné prodejní ceny 
nemovitostí a ověřené informace o těchto nemovitostech. Znalec předpokládá, že údaje uvedené 
v aplikaci cenovamapa.cz jsou správné, jelikož vychází z kupních smluv.  
 
Ve věci konzultace uvedené problematiky s objednatelem znaleckého posudku, se zástupci objednatele 
znaleckého posudku nebo dalších osob je postupováno přiměřeně a podle zásady, že výpovědi jsou 
podkladem subjektivním a nelze se tedy o ně bezvýhradně opírat, nesmí však být přehlédnuty. 
Rozhodujícími jsou podklady objektivní, vlastní nález znalce a doložené písemné podklady (především 
projektová dokumentace, odpovědi na otázky, smlouvy), tak i potřebný podrobný analytický postup (tj. 
rozbor a analýza dat při zohlednění daných pravidel uvedených v cenových předpisech, ostatních 
souvisejících předpisech, odborné literatuře. 

http://www.cenovamapa.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cenovamapa.cz/
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2. Vlastnické a evidenční údaje 
 

Jako vlastník je v KN na LV č. 982 uveden: 

Kurilla Tibor, Skalice č. ev. 251, 73801 Frýdek-Místek 

 

Omezení vlastnického práva: 

Bez omezení 

 

Jiné zápisy: 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení předběžného opatření 

Zahájení exekuce - Kurilla Tibor 

 
 
blíže viz LV ve veřejném rejstříku 

 

 

C. NÁLEZ 

1. Celkový popis nemovité věci 

Název:    Zemědělská stavba č.p. 525, včetně pozemků 
Adresa:      Skalice č.p. 525, Frýdek-Místek 
Okres:    Frýdek-Místek 
Obec:    Frýdek-Místek 
Katastrální území:    Skalice u Frýdku-Místku 
 
Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Frýdek-Místek, části Skalice, jižně od souvisle zastavěného 
území. Vzdálenost k zastávce autobusu „Frýdek-Místek, Skalice, kostel“ je cca 1 km. Okolní zástavbu 
tvoří pouze jeden objekt individuálního bydlení. Nemovitá věc je situována na polosamotě. Přístup a 
příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1470/45 (ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek).   
V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve statutárním městě Frýdek-Místek 
je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 10 km.  
 
 
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. st. 1249, jehož součástí je zemědělská stavba č.p. 525 a 
pozemkem parc.č. 274/13, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, 
obci Frýdek-Místek, okrese Frýdek-Místek (LV č. 982). 

 
 
Pozitiva oceňované nemovité věci:  
- umístění v klidné lokalitě k bydlení či rekreaci 
- dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku 
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Negativa oceňované nemovité věci: 
- pozemky jsou dle Územního plánu určeny pro zemědělskou výrobu 
- v okolí není k dispozici žádná občanská vybavenost 
- velká docházková vzdálenost k zastávce MHD 
- vedlejší stavby nejsou evidovány v Katastru nemovitostí (zakresleny, ani zapsány) 
 
 
 

Popis 

A) pozemky 

Výčet pozemků na LV č. 982 : 
 

 

 
 
 
Pozemky jsou ve funkčním celku se zemědělskou stavbou č.p. 525, součástmi a příslušenstvím. Pozemky 
jsou svažité k jihu a nachází se na nich zemědělská stavba č.p. 525, vedlejší stavby, studna, trvalé porosty 
a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 9 997 m2. 
 
Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách VZ (plochy zemědělské výroby).  
 
Obr. č. 1: Výřez z Územního plánu 

 
 



- 5 - 

 

 
 
B) stavby: 

- Zemědělská stavba č.p. 525, součást pozemku parc.č. st. 1249 

Jedná se o zemědělskou stavbu určenou pro chov plemenných koní.  

Oceňovaná stavba je samostatně stojící, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Svislé obvodové 

konstrukce jsou dřevěné, roubené. Střecha je sedlová, se střešní krytinou živičnou.  

Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec převzal pro další ocenění údaje uvedené ze 
znaleckého posudku Ing. Stanislava Smelíka:  
Vodorovné konstrukce jsou trámové se záklopem. V sociální části jsou místnosti pro pobyt ošetřovatele 
a garáž pro hospodářské stroje. 
 
Napojení na IS: elektro, voda ze studny, odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.  
 
Stavba byla kolaudována 3.7.2018, ale objekty jsou užívány již dříve.  
  
Zastavěná plocha činí cca 225 m2. Celkovou užitnou plochu stavby znalec odhaduje na cca 180 m2. 
Obestavěný prostor činí 2 251 m3. 
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C) Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:  

a) venkovní úpravy 

- přípojky inženýrských sítí (elektro, voda), žumpa, zpevněné plochy, hnojiště, požární nádrž, oplocení  

b) trvalé porosty   

okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří, v minimálním množství 

 

c) vedlejší stavby (seník a sklad) 

jedná se o stavby dřevěné, roubené konstrukce.  

 

d) studna 

kopaná, hloubka 6 m. Stáří studny je 19 let. Studna je opatřena el. čerpadlem. 
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D. POSUDEK 

I. Odhad ceny obvyklé 
 

Použitá metodika ocenění 

Obvyklou cenu definuje §2 odst. 2 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 121/2000 Sb., č. 

237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. A 

zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., zákony č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. 

a č. 237/2020. 

Ten uvádí, že pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou 

cenou. Obvyklou cenou 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 trhu se rozumí 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 majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.  

Za metodu srovnávací se považuje hodnotové srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými, 

jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány.  
 

Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitých věcí, 

inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a ověření cenových údajů z katastru nemovitostí.  

V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitých věcí v dané 

lokalitě za určité období. 

 

V současné době se ve městě Frýdek-Místek a okolí omezeně obchoduje s obdobnými usedlostmi.  

V okolí nemovité věci se zobchodovaly obdobné nemovité věci v rozmezí cca 3 600 tis. až 15 500 tis. 

Kč dle velikosti podlahové plochy, technického stavu, umístění v lokalitě, velikosti pozemku, 

příslušenství, využití apod.  

 

Příklady obdobných nemovitých věcí pro srovnání jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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Srovnávací analýza je provedena v následující tabulce: 

Tab. č. 1 srovnávací analýza 

  oceňovaná Srov. 1 Srov. 2 Srov. 3 Srov. 4 
  

Skalice č.p. 525 Morávka č.e. 780 Morávka č.e. 454 Staré Hamry 99 
Dolní 
Domaslavice 9 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE           

plocha pozemku 9 997 30 489 65461 69322 8952 

užitná podlahová plocha 180 120 200 235 80 

prodejní cena  
 

12 500 000 15 500 000 11 000 000 3 600 000 

EKONOMICKÉ ÚDAJE           

Typ transakce 
 

realizovaný 
převod  

realizovaný 
převod 

realizovaný 
převod 

realizovaný 
převod 

korekce pro typ trans. 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Koeficient pro datum prodeje 
 

dub.22 srp.21 lis.21 led.22 

korekce pro datum prodeje   1,00 1,10 1,05 1,00 

CENA PO REDUKCI NA 
PRAMEN CENY 

 
  12 500 000 Kč    17 050 000 Kč    11 550 000 Kč      3 600 000 Kč  

FYZICKÉ ASPEKTY           

K1 
 

horší srovnatelný horší horší 

korekce pro tech. Stav 
 

1,30 1,00 2,00 1,30 

K2 
 

lepší lepší lepší lepší 

korekce pro využití 
 

0,80 0,80 0,80 0,80 

K3 
 

srovnatelná srovnatelná srovnatelná srovnatelná 

korekce pro lokalitu/umístění 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

K4 
 

horší srovnatelné horší horší 

korekce pro příslušenství 
 

1,30 1,00 1,50 1,50 

K5 - korekce velikosti pozemku   0,85 0,70 0,66 1,01 

průměrná zjištěná cena za m2 
užitné plochy 79 051 119 708 47 740 77 852 70 902 

Indikovaná hodnota nemovité 
věci 14 229 101         

 

Průměrná zjištěná cena za m2 = (prodejní cena * korekce pro typ transakce * korekce pro datum prodeje* K1 * K2 * K3 * K4 

* K5)/užitná podlahová plocha 

 

Korekce pro datum prodeje – znalec zohlednil rozdílná data prodejů. V posledních 2 letech ceny nemovitostí dramaticky 

rostly. Růst cen se zastavil v druhém čtvrtletí letošního roku a od třetího čtvrtletí již dochází k poklesu cen. V současné době se 

ceny nachází cca na úrovni cen zkraje roku. Další vývoj je nepředvídatelný. 

K1 - Koeficient úpravy na celkový stav – domy v lepším stavu mají index menší než 1, v horším stavu větší než  
 K2 – Koeficient pro využití – srovnávané nemovité věci mají lepší využití (lze je využít rovněž i k bydlení či rekreaci). 

Oceňovanou nelze 
K3 - Koeficient úpravy na polohu objektu – objekty v horších lokalitách mají index větší než 1, v lepších lokalitách menší než 
1 

 K4 - Koeficient úpravy na příslušenství - objekty s horším příslušenstvím mají index větší než 1, s lepším příslušenstvím mají 
index menší než 1 

 K5 - Koeficient úpravy na velikost pozemku – objekty s menším pozemkem mají index větší než 1, s větším pozemkem 
menší než 1  

 
   

Cena nemovité věci zjištěna srovnáním (orientační):       14 229 101,- Kč 

Cena nemovité věci zjištěna srovnáním (zaokrouhleno):     14 230 000,- Kč 
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E. ODŮVODNĚNÍ 

 
Na základě analýzy dat znalec zjistil, že nemovité věci s rozsáhlými pozemky se v okolí zobchodovaly 

v rozmezí cca 3 600 tis. až 15 500 tis. Kč. Jelikož srovnávané realizované převody rodinných domů jsou 

odlišné zejména co do velikosti užitných ploch, velikosti pozemku, možného využití, příslušenství, 

umístění v lokalitě, případně technickému stavu, použil znalec pro srovnávací analýzu korekce odlišnosti 

(koeficienty K1-K5).  

Cenu obvyklou odhadl na základě srovnávací analýzy vybraného souboru realizovaných převodů 

obdobných předmětů ocenění se zohledněním úpravy sjednaných cen v návaznosti na odlišnosti 

obdobných předmětů ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí – koeficientem K1-K5. Dále 

zohlednil rozdílná data prodejů nemovitých věcí v návaznosti na aktuální situaci na trhu.   
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F. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Fotodokumentace 
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Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí 
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Příloha č. 3: Srovnávané nemovité věci  
Nemovitá věc č. 1 

Chalupa, Morávka č.e. 780 
Realizovaná cena: 12 500 000,- Kč 
Užitná plocha: 120 m2 
Velikost pozemku: 30 489 m2 
Roubenka z roku 1900. Na pozemku se nachází stodola. Od roku 
1971 prošel mnoha stavebními úpravami. V roce 1981 byla provedena 
oprava krovu, doplnění komínů, dostavba pokojů. V roce 2003 došlo 
k renovaci krovu a nové krytiny na stodole. Dům je dispozičně řešen 
jako 3+1, s možností využití podkroví a podstřešního prostoru. Pod 
kuchyní je klenutý kamenný sklep, další technický sklep je přístupný 
zvenku. Stávající střešní konstrukce je dřevěný krov, krytina kanadský 
šindel. Dům je roubený s kamennými základy. V hlavní budově jsou 
rozvody elektřiny zhotoveny z mědi. Elektřina řešena pomocí 
solárních panelů (660 wp) a trakčního bateriového úložiště. Dále ve 
v technickém sklepě dieselový agregát se zásuvkou. Vytápění je řešeno 
pomocí krbových, kachlových nebo samostatných kamen na dřevo v 
jednotlivých místnostech. Voda v koupelně se ohřívá pomocí bojleru 
na dříví. Voda je brána povrchová z nedalekého pramene a svedena 
potrubím samospádem do domu. Na pozemku jsou také dva vrty na 
vodu (hloubka 9m a 22m). Plyn není na pozemek přiveden. Odpad je 
sveden do betonové jímky s přepadem cca 3m3. Přístupová cesta je na 
výjimku, na začátku zpevněná asfaltová komunikace se mění na lesní 
nezpevněnou cestu, která v zimě není sjízdná.    
 

Zdroj: www.cenovamapa.cz, realizovaný převod 4/2022 
Řízení č.: V-3196/2022-802 

 

 

 
Nemovitá věc č. 2 

Chalupa, Morávka č.e. 454 
Realizovaná cena: 15 500 000,- Kč 
Užitná plocha: 200 m2 
Velikost pozemku: 65 461 m2 

Rekreační nemovitost o dispozici 4+1 s pozemky. Zděná chalupa byla 
postavena v r. 2017 s vlastní příjezdovou komunikací. Nemovitost je 
vystavěna z cihlového zdiva Porotherm 45cm. V přízemí se nachází 
technická místnost - sklad a klubovna. V 1 NP se nachází zádveří, 
chodba, kuchyně s jídelním koutem, koupelna, dvě WC, obývací 
pokoj se vstupem na terasu a welness zóna s vířivkou a saunou. Ve 2. 
NP se nachází dva pokoje. Okna, dveře, podlahy a schodiště jsou z 
dubového dřeva. Vytápění je elektro kotlem podlahové + radiátory v 
2 NP. Dalším zdrojem vytápění jsou kachlová kamna. Welness zóna 
obsahuje vířivku, infra saunu a sprchu. Voda je z vrtu se zásobníkem. 
Střešní krytina je Cenbrit - cementovláknitá deska. Na pozemku se 
dále nachází vedlejší budova s posezením, která může sloužit jako 
další ubytovací prostor nebo sklad. Na přilehlé louce je vybudován 
soukromý vlek. K chalupě je nově vybudována soukromá, zpevněná 
komunikace s uzamykatelnou bránou.  
 

Zdroj: www.cenovamapa.cz, realizovaný převod 8/2021 
Řízení č.: V-9223/2021-802 

 

 

 

http://www.cenovamapa.cz/
http://www.cenovamapa.cz/
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Nemovitá věc č. 3 

Rodinné domy, Staré Hamry 99 a 100  
Realizovaná cena: 11 000 000,- Kč 
Užitná plocha: 235 m2 

Výměra pozemků: 69 322 m2 

Dva samostatně stojící rodinné domy s čísly popisnými. Domy 
vyžadují kompletní rekonstrukci nebo demolici. Pozemky tvoří les, 
louka, pastviny, orná půda a stavební pozemek pro hospodářskou 
budovu. Oba domy mají přívod elektřiny, vodu je možno čerpat z 
jedné ze tří studen.  
 
Zdroj: www.cenovamapa.cz, realizovaný převod 11/2021 
Řízení č. V-11968/2021-802 

 

 
 
 
 

 
Nemovitá věc č. 4 

Rodinný dům, Dolní Domaslavice 9  
Realizovaná cena: 3 600 000,- Kč 
Užitná plocha: 80 m2 

Výměra pozemků: 8 952 m2 

Rodinný dům prošel v letech 2018 - 2019 rekonstrukcí, převážně 
vnitřních prostor. Jedná se o smíšenou budovu, okna dřevěná, 
podlahy plovoucí a dlažba, obývací pokoj s krbem, samostatně 
kuchyň s jídelnou. Koupelna po renovaci se sprchovým koutem. V 
patře dva samostatné podkrovní pokoje. Součástí zastavěné plochy je 
další stavba - chatka ve svahu po částečné rekonstrukci, která nabízí 
spodní chladnou místnost a podkrovní pokoj. Příjezdová cesta vlastní, 
zpevněná štěrkem. V blízkosti domu se nachází studna.  
 
Zdroj: www.cenovamapa.cz, realizovaný převod 1/2022 
Řízení č. V-207/2022-802 
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G. ZÁVĚR 

Úkolem znalce bylo ocenit nemovitou věc jako podklad pro exekuční řízení 
- Ocenit nemovitou věc cenou obvyklou se všemi jejími součástmi i příslušenstvím 
- Specifikovat jednotlivé nemovité věci a příslušenství nemovité věci 
- Specifikovat a ocenit věcná břemena a nájemní práva, která jsou známa nebo budou znalci 

doložena 
- Porovnat a uvést, zda u nájemního práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni není 

poskytováno nájemné v místě a čase obvyklé nebo je-li hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a 
výhodou oprávněného 

 
 
1) Cenu obvyklou nemovitých věcí: pozemku parc.č. st. 1249, jehož součástí je zemědělská 
stavba č.p. 525 a pozemku parc.č. 274/13, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území 
Skalice u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okrese Frýdek-Místek (LV č. 982), určuji ve výši 
 

14 230 000,- Kč  
slovy: čtrnáct-milionů-dvě-stě-třicet-tisíc-korun-českých 

 
 
2) Znalci nejsou známy žádné právní vady, či jiná práva, které by nezanikly prodejem nemovité 
věci z dražby 

3) Nemovitá věc (ani žádná její část) není kulturní památkou ve smyslu ust. §13 zák. č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči.  
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H. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
Znalec pro vypracování posudku nepřivzal konzultanta.  
 
Náhrada nákladů byla určena dle vyhlášky č. 504/2020 Sb. o znalečném. 
 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 
června 2009, č.j. Spr 1757/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 7449-609/2022 evidence posudků. 

 

V Ostravě 30.12.2022 

 

 

 

 

    Ing. René Butkov, Ph.D., MBA 
    Česká 754/25 

 700 30 Ostrava 
 
 

 
Objednatel prohlašuje a fyzickým převzetím znaleckého posudku stvrzuje, že znalci nebyly zatajeny ani zkresleny žádné 
skutečnosti, které by jej uvedly v omyl při zpracování znaleckého posudku a se zpracováním znaleckého posudku po 
předchozí konzultaci souhlasí. 
 
Upozornění: 
Vlastnická práva k tomuto znaleckému posudku přecházejí na objednatele až dnem jeho úplného zaplacení (úhrady daňového 
dokladu). Do té doby je tento znalecký posudek vlastnictvím zhotovitele a nesmí s ním být jakkoliv nakládáno, a nesmí být 
zveřejněn třetím osobám. Poté smí být tento znalecký posudek rozmnožován pouze jako celek, a to s přílohami, které k němu 
náležejí. Znalecký posudek je znalcem považován za OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ v souladu s § 504 zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění a § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 
 
Autorská práva zůstávají tímto nedotčena.      © René Butkov, 2022 

 


