
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 3644/201/2017 

O ceně  obvyklé stavební parcely č. parc. 171 jejíž součástí je stavba čp. 28 občanské vybavenosti 

v obci Strašín, katastrální území Strašín u Sušice. 

 

 
 

Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 

Černilov 396 

503 43 Černilov 

Účel znaleckého posudku: stanovení  obvyklé hodnoty za účelem 

nedobrovolné dražby  

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů 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., č. 

340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 

9.9.2017 znalecký posudek vypracoval: 

 Martin Buchar 

 Buzulucká 526 

 500 03 Hradec Králové 3 

 telefon: 602 411 603  

 e-mail: resding@tiscali.cz  

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se 

předává  ve dvou vyhotoveních. 

V Hradci Králové 10.9.2017 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé hodnoty předmětné nemovitosti za účelem nedobrovolné dražby.  

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Stavební parcela č. parc. 171 jejíž součástí je stavba občanské 

vybavenosti čp. 28 

Adresa předmětu ocenění: Strašín 28 

 342 01 Strašín 

LV: 567 

Kraj: Plzeňský 

Okres: Klatovy 

Obec: Strašín 

Katastrální území: Strašín u Sušice 

Počet obyvatel: 329 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 074,00 Kč/m
2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,50 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 

O3. Poloha obce: V ostatních případech VI  0,80 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 

kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: Železniční nebo autobusová zastávka III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Omezená vybavenost (obchod a 

zdravotní středisko, nebo škola) 

IV  0,90 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 177,00 Kč/m
2 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 9.9.2017 za přítomnosti bez přítomnosti vlastníka. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Výpis z Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 

LV č. 567 

Snímek pozemkové mapy k.ú.Strašín u Sušice 

Nabídka realitních kanceláří jednotlivé nemovitosti pouze pro orientaci 

Místní šetření uskutečněné znalcem 

Informace získané na místě samém a informace poskytnuté starostou obce 

Fotodokumentace pořízená znalcem  
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5. Vlastnické a evidenční údaje 

LV č. 567 

 

Štefan Aizner, bytem Straščín čp. 28 

k celku 

 

Omezení vlastnických práv 

 

dle oddílu C platného LV č. 567 ke dni 1.8.2017 - zástavní právo smluvní 

 

6. Dokumentace a skutečnost 

Jinou dokumentaci než je výše uvedena neměl znalec k dispozici. Znalci nebylo umožněno 

předmětnou nemovitost navštívit a vlastník nemovitosti se znalcem nespolupracoval. Nemovitost 

byla znalcem prohlédnuta a zaměřena z venkovní strany a informace získány od sousedů a starosty 

obce panem Helíškem. 

Ocenění je vypracováno s obecně platnými předpoklady, neboť stanovení obvyklé ceny není 

upraveno žádným předpisem kromě zákona č. 151/1997 Sb. § 2 odstavec 1, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Obvyklá cena je stanovena tak, aby byla předmětná nemovitost obchodovatelná na 

současném trhu s nemovitostmi . Je konstatováno, že souměřitelná nemovitost není prakticky 

možná v daném místě a čase se obdobné nemovitosti nerealizují, neboť jde o specifickou 

nemovitost. Pokud se realizují tak jde o nemovitosti v jiných obcích se zcela jinou dostupností 

a návštěvností. Předmětná nemovitost se nachází v Pošumaví a jde o obec, která není v centru 

vyhledávané oblasti turisticky atraktivní. 

7. Celkový popis nemovité věci 

Charakteristika obce: 

 

Obec Strašín se nachází v Plzeňském kraji s počtem obyvatel 329. Obec má základní občanskou 

vybavenost spočívající v obchodě se smíšeným zbožím, zdravotním střediskem s obvodním 

lékařem, poštou a vybudovaným veřejným vodovodem s kanalizační sítí bez ČOV. Obec je 

napojena na autobusovou dopravu jak místní tak dálkovou. V obci není MŠ, ZŠ a rozšířená 

obchodní síť. Dále jsou v obci nedostatečné pracovní příležitosti o čemž svědčí vyšší 

nezaměstnanost, než je celorepublikový průměr. Dojezdové vzdálenosti do okolních obcí k 

vybudované infrastruktuře, vzdělání a zaměstnání je od 5 km do obce Soběšice, 9 km Kašperské 

Hory a 16 km Sušice. 

Jedná se o klidné prostředí venkovského typu. 

 

 

Porovnatelné nemovitosti na realitním trhu: 

 

Na základě šetření u jednotlivých realitních kanceláří byla pro porovnání vybrána jedna  

nemovitost v blízkém okolí - Sušici. Je konstatováno, že nemovitosti souměřitelného typu se 
nacházejí velmi omezeně a to vzhledem ke stavu nemovitosti, její velikosti a dostupnosti.Nabízené 

nemovitosti na realitním trhu nejsou s oceňovanou nemovitostí souměřitelné. 
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Dále pro porovnání znalec použil propočet nemovitosti dle platného cenového předpisu. 

8. Obsah znaleckého posudku 

1. Hospoda čp. 28 s obytnou částí  

2. Stavební pozemek  

 

B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů 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. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 

Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 

nabídka 

I  -0,01 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se 

spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - obtížně obchodovatelná 

nemovitost 

I  -0,30 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 

8. Poloha obce: V ostatních případech VI  0,80 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

zdravotní středisko a škola) 

II  1,00 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,497 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,690 

  i = 1  
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Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro obchod a administrativu 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  0,65 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 

Rezidenční zástavba 

I  0,08 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,10 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 

částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,01 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 

dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,05 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Poloha pozemku a 

stavby v okrajové části Pošumaví, bez turistického ruchu 

I  -0,15 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,696 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,346 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,480 

1. Hospoda čp. 28 s obytnou částí 

 

Jedná se o stavbu vybudovanou v sedmdesátých letech minulého století v akci Z dle sdělení starosty 

obce. Objekt je postaven na základových pasech s podsklepením hlavní budovy bez krčku. Izolace 

proti zemní vlhkosti provedeny. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné na tl. do 45 cm. Stropní 

konstrukce rovné tvrdé, podkroví strop na krovu. Zastřešení je provedeno sedlovým dřevěným 

krovem s vysazenými ryzality na obou stranách. Střešní krytinu tvoří tašková krytina na sedlových 

střechách a na ryzalitech je pozinkovaný falcovaný plech a na krčku těžká lepenková krytina. 

Venkovní omítky jsou provedeny břizolitové škrabané v soklové části doplněné podezdívkou z 

lomového kamene. Vnitřní omítky vápenné hladké doplněné v sociálních zařízeních a kuchyňském 

provozu keramickými obklady. Podlahové konstrukce v suterénu betonové v přízemí keramická 

dlažba a koberce. V podkroví podlahové konstrukce PVC, koberce a keramická dlažba. Okna 

osazena dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní hladké a prosklené. Elektroinstalace 

zavedena, hromosvod na objektu proveden. Voda zavedena z veřejného řadu s běžnými rozvody, 

kanalizace též v běžném rozsahu. Ohřev teplé užitkové vody zajištěn el. boilery. Vytápění objektu 
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centrální s kotlem na pevná paliva.  Klempířské konstrukce ve střešní části a parapety provedeny z 

pozinkovaného plechu. Schody do suterénu a podkroví ve standardním provedení. 

Objekt obsahuje: suterén - sklad paliva, kotelnu a prostory skladů, přízemí - vstupní prostor, 

chodby, dva lokály s barem,  kuchyň se zázemím a sociální zařízení muži a ženy, podkroví - 

chodbu, byt 1 + 2 s příslušenstvím , tři pokoje a sociální zařízení přístupné z chodby. 

Objekt je delší dobu neužívaný jako restaurační zařízení, podkroví je užíváno - byt. 

Jednotlivé konstrukce jsou málo udržované - okna, dveře, podlahové konstrukce, elektroinstalace a 

pod. Nutná rekonstrukce , aby mohl objekt sloužit svému účelu. Stavba je oceněna pouze 

nákladovým způsobem, neb nelze smysluplně pronajímat, bez zájmu dlouhodobého.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: H. budovy pro obchod a služby 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

 

Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m
2
] 

suterén 154,98 =  154,98 

přízemí 154,98+62,82 =  217,80 

podkroví 154,98 =  154,98 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

suterén  154,98 m
2 

 2,20 m  340,96 

přízemí  217,80 m
2 

 2,50 m  544,50 

podkroví  154,98 m
2 

 2,20 m  340,96 

Součet   527,76 m
2   1 226,42 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 226,42 / 527,76 = 2,32 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 527,76 / 3 = 175,92 m
2 

 

Obestavěný prostor 

 

Výpočet jednotlivých výměr 

Podlaží Obestavěný prostor   

suterén 154,98*2,60 =  402,95 m
3 

přízemí 217,80*2,70 =  588,06 m
3 

podkroví a střešní 

prostor 

154,98*4,70/2+7,50*2,10*3,50/2+12,00*2,10*3,5

0/2 

=  435,87 m
3 

 

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

Podlaží Typ 
Obestavěný 

prostor 

suterén PP  402,95 m
3 

přízemí NP  588,06 m
3 

podkroví a střešní prostor Z  435,87 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 426,88 m
3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové pasy izolované S 100 

2. Svislé konstrukce zděné nad 45 cm S 100 

3. Stropy klenbové a rovné S 100 

4. Krov, střecha dřevěný vázaný S 100 

5. Krytiny střech tašková a plechová pozinkovaný plech S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů břízolitové omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady S 100 

10. Schody standardní s povrchem S 100 

11. Dveře do ocelových zárubní hladké a 

prosklené 

S 100 

12. Vrata  X 100 

13. Okna dřevěná zdvojená okna S 100 

14. Povrchy podlah keramické dlažby, PVC a koberce S 100 

15. Vytápění ústřední s kotlem na pevná paliva S 100 

16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 

17. Bleskosvod bleskosvod S 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 

19. Vnitřní kanalizace kanalizace provedena S 100 

20. Vnitřní plynovod chybí C 100 

21. Ohřev teplé vody bojler P 100 

22. Vybavení kuchyní běžné zařizovací předměty S 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. běžné zařizovací předměty S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní běžné digestoře a odvětrání S 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  6,10 100  1,00  6,10 

2. Svislé konstrukce S  15,30 100  1,00  15,30 

3. Stropy S  8,10 100  1,00  8,10 

4. Krov, střecha S  6,20 100  1,00  6,20 

5. Krytiny střech S  2,90 100  1,00  2,90 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  7,30 100  1,00  7,30 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,30 100  1,00  3,30 

9. Vnitřní obklady keramické S  3,20 100  1,00  3,20 

10. Schody S  2,70 100  1,00  2,70 

11. Dveře S  3,70 100  1,00  3,70 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 
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13. Okna S  5,80 100  1,00  5,80 

14. Povrchy podlah S  3,30 100  1,00  3,30 

15. Vytápění S  4,80 100  1,00  4,80 

16. Elektroinstalace S  5,90 100  1,00  5,90 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod S  3,20 100  1,00  3,20 

19. Vnitřní kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

20. Vnitřní plynovod C  0,40 100  0,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody P  2,00 100  0,46  0,92 

22. Vybavení kuchyní S  1,90 100  1,00  1,90 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  4,20 100  1,00  4,20 

24. Výtahy C  1,30 100  0,00  0,00 

25. Ostatní S  4,40 100  1,00  4,40 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  97,22 

Koeficient vybavení K4:  0,9722 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m
3
]: =  2 669,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9575 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  1,2052 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9722 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1610 

Základní cena upravená [Kč/m
3
] =  4 860,85 

Plná cena: 1 426,88 m
3
 * 4 860,85 Kč/m

3 
=  6 935 849,65 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 47 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 23 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 47 / 70 = 67,1 %   

Koeficient opotřebení: (1- 67,1 % / 100) *  0,329 

Nákladová cena stavby CSN =  2 281 894,53 Kč 

Koeficient pp *  0,480 

Cena stavby CS =  1 095 309,37 Kč 

Hospoda čp. 28 s obytnou částí - zjištěná cena =  1 095 309,37 Kč 

2. Stavební pozemek 

 

Stavební pozemek zastavěný stavbou občanské vybavenosti - hospodou čp. 28 v obci Strašín, 

katastrálním území Strašín u Sušice. Pozemek je přístupný ze zpevněné komunikace místního 

významu. Na pozemek jsou zavedeny inženýrské sítě - veřejný vodovod, kanalizace a elektrická síť. 

Pozemek se nachází v centru obce v mírně svažitém terénu. Pozemek a samotný objekt navazuje na 

kulturní dům obce a obecní úřad. 
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Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,690 

Index polohy pozemku IP = 0,696 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně; ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - negativní vlivy se neprojevují II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,690 * 1,000 * 0,696 = 0,480 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  

§ 4 odst. 1  177,-  0,480    84,96 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

171 464,00 84,96  39 421,44 

Stavební pozemek - celkem 464,00   39 421,44 

Stavební pozemek - zjištěná cena =  39 421,44 Kč 
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 C. Obvyklá hodnota  



Obvyklá hodnota - cena předmětné nemovitosti je stanovena v souladu s § 2 odstavce 1 zák. č. 

151/1997 ve znění pozdějších předpisů. 


Obvyklou cenou - hodnotou se předpokládá cena, která by byla dosažitelná při prodeji v České 

republice v daném místě a čase. Nepřihlíží se při tom  k mimořádným okolnostem to jest stav tísně 

převádějícího nebo nabývajícího, osobních poměrů a pod. Restaurace čp. 28 postavená v centru 

obce na vlastním pozemku, dlouhodobě neprovozovaná, objekt vyžaduje zásadní opravu!  

Obdobné nemovitosti se běžně na realitním trhu neobchodují, neboť v každé obci, pokud jsou 

postaveny jsou jedinečné a rozdíly jsou především v umístění obce k rekreačním oblastem, nebo 

turisticky vyhledávaným lokalitám. O takovouto lokalitu a obec v daném případě se nejedná. 

Na základě výše uvedených skutečností a po prozkoumání trhu s nemovitostmi , porovnáním s 

nemovitostí  nabízenou v Sušici jako orientaci pro znalce  navrhuji obvyklou hodnotu ve 

výši hodnoty propočtené dle platného cenového předpisu. 



Obvyklou  hodnotu  předmětné  nemovitosti  čp. 28  se  stavební  parcelou 

č. parc. 171  stanovuji  na            1 134 730,- Kč 


Slovy: jedenmilionjednostotřicetčtyřitisícesedmsettřicetkorunčeských. 

V Hradci Králové 10.9.2017 

 Martin Buchar 
 Buzulucká 526 

 500 03 Hradec Králové 3 

 

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 

Králové ze dne 24.3.1987 čj.SPR 1848/86pro základní obor stavebnictví - ekonomika - ceny a 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3644/201/2017 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3644/201/2017 


