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A NÁLEZ 

1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Znalecký posudek je vypracován na základě pokynu objednavatele posudku. Znalecký úkol je dán 
usnesením č.j. 174 EX 247/20-51. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti ocenění: bývalá hospodářská přístavba (součástí pozemku parc.č. 192), zděné oplocení 
vč. branky, zpevněné plochy, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, 
přípojka do veřejné kanalizace a přípojka plynovodu. 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Povinná si naši písemnou výzvu k účasti na místním šetření převzala dne 26.10.2020 - viz doručenka 
v příloze posudku, nijak však nereagovala. Naopak telefonicky reagovala povinná Andrea Mrkvová, 
za povinnou vyřizovala termín prohlídky, ovšem na smluvený termín ve dne 20.11.2020 se nikdo 
nedostavil. Na místě jsme nikoho nezastihli, ohledání tak mohlo být provedeno pouze z veřejně 
přístupných míst. Další informace byly získány z dostupných podkladů. a také po telefonu od snachy 
povinné, paní Elišky Mrkvové. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 11.12.2020, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 91, k.ú. Dyjákovičky, získaný prostřednictvím Dálkového 
přístupu do Katastru nemovitostí dne 16.10.2020 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 247/20-51 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z venkovní obhlídky nemovitých věcí 
- zákon č. 151/1997 Sb. (zákon 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, č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 
Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. 
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- vyhláška č. 188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky 
č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. 
a vyhlášky č. 457/2017 Sb.) 

- Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2016 

- Petr Ort - Oceňování nemovitostí - Moderní metody a přístupy, Leges s.r.o., 2014 
- Petr Ort - Oceňování nemovitostí v praxi, Leges s.r.o., 2017 
- Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 
- Zbyněk Zazvonil - Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress 2012 
- časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2020 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2020 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010 - 2020 

 

 

B POSUDEK 

1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ 

V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb. 
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku 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 rozumějí 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 vyplývající z osobního vztahu k němu. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Porovnávací způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem, a to metodou přímého 
porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování a s ustálenou judikaturou. 
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2 OCENĚNÍ 

Popis: 

Rodinný dům č.p. 101 je půdorysně postaven ve tvaru písmene "U", je řadově stojící krajní, situovaný 
na rovinatém terénu. Na dům navazuje bývalá hospodářská přístavba. Okolní zástavbu tvoří hlavně 
rodinné domy. Centrum obce Dyjákovičky je ve vzdálenosti 200 m, do Znojma je vzdálenost 6,5 km, 
k hraniční přechod Hatě je vzdálenost 4,5 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z komunikace, nebo 
přes branku. Hranice pozemku tvoří zděné oplocení a navazující stavby (garáž s plechovými sklady) 
s možným přístupem ze dvora, které se nachází na sousedním pozemku parc.č. 210/8 (vl. právo: Obec 
Dyjákovičky), který není předmětem ocenění.  

Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 101: 

Doba výstavby: dle odborného odhadu před cca 70 lety; údržba: průměrná 

Počet podlaží: nepodsklepeno, 1 nadzemní podlaží 

Základy: betonové pasy  

Nosné konstrukce: zděné z cihel vč. kamene; zateplena pouze vstupní přístavba 

Stropy: s rovným podhledem 

Střecha: 
tvar sedlový; vstupní přístavba: plochá 
střecha 

Krytina střechy: 
sedlová střecha: tašky; plochá 
střecha: živičné pásy nebo plech 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů; z pozinkovaného plechu 

Vnitřní povrchy: dvouvrstvé vápenocementové omítky; obklady keramické v koupelně 

Vnější povrchy: 
brizolit, nátěry; na části přístavby stěrkový tmel bez finální fasády; obklad soklu - páskový obklad 
(kabřinec) 

Schody: nezjištěny 

Dveře: 
vstupní jsou plastové - částečně prosklené; s venkovní 
roletou 

Vrata: nejsou 

Okna: plastová s izolačním zasklením 

Povrch podlah: dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, PVC, betonová mazanina 

Vytápění: ústřední do radiátorů, kotel je na plyn 

Ohřev teplé vody: zajišťován el. ohřívačem; zásobníkovým 

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 
WC splachovací oddělené od 
koupelny; v koupelně umyvadlo, 
sprch. kout 
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Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů Vnitřní plynovod: rozvod je proveden 

Elektroinstalace: na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V); bleskosvod není instalován 

Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: sporák (na plyn) 

Ostatní: 
např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, vestavěné skříně, rozvod 
domácího telefonu, odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjištěno 

Upozornění: Detailní prohlídka nemohla být provedena. Stejně tak nemohla být provedena detailní 
identifikace součástí a příslušenství. 

Pravděpodobná dispozice: 

1.NP: vstup, chodba, obývací pokoj, 2 pokoj, kuchyně, koupelna a WC; zastřešená terasa do dvora 

 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení bývalé hospodářské stavby: 

Hospodářská stavba navazuje na rodinný dům. Jedná se o jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce 
jsou zděné z cihel, vnější omítky vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu 
tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry. Dveře 
dřevěné, okno s jednoduchým zasklením. Dispozice: kotelna, dřevník, letní kuchyně. 

 

 

Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Užitná  
plocha 

[m2] 

Rodinný dům č.p. 101 125,02 90,64 

Hospodářská stavba 53,73 38,69 

Pozemek parc.č. 192, po zaokrouhlení  179,00 103,00 
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Závady technické povahy: 

Většina prvků krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvků dlouhodobé životnosti (PDŽ) je v zachovalém 
technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav 
odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše 
průměrné údržbě, po částečné rekonstrukci. Krytina z pálených tašek (bobrovek), na střešní části 
směrem do dvora, je na hranici životnosti. Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti 
obnovy maleb a nátěrů či oprav soklu z kabřince a dokončení fasády na vstupní přístavbě. 

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy. 
Stanovení jejich výše značně přesahuje rámec tohoto znaleckého posudku, navíc jsou závislé na 
představě o rozsahu a kvalitě rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem vzešlým z dražby. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 91 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zahájení exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za 
závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 2 500 000 Kč 
Původní nabídková cena: 3 190 000 Kč 
Lokalita: Strachotice, okres Znojmo 
Podlahová plocha: 92 m2 
Plocha pozemku: 709 m2 
Plocha zahrady: 571 m2 
Stav: průměrný 
Popis: 
Rodinný dům o dispozici 4+kk a hospodářskou stavbou a garáží. V přízemí domu je obývací pokoj 
propojený s kuchyní, samostatné WC a prádelna se sprchovým koutem. Z kuchyně se vchází do 
zimní zahrady a pak dále do zahrady. V patře nová koupelna s rohovou vanou a 3 pokoje: ložnice, 
obývací pokoj a malý pokojík.  Zahrada je rozdělená na dvě části - užitková a okrasná s ovocnými 
stromy (hrušně, švestka, meruňka, jabloně). Na okraji pozemku je zděná stodola, jejíž součástí je 
i vinný sklep a garáž. 
 

 
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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2) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 2 050 000 Kč 
Lokalita: Šatov 22, okres Znojmo 
Podlahová plocha: 76 m2 
Plocha pozemku: 477 m2 
Stav: průměrný 
Popis: 
Rodinný dům je o dispozici 3+1, koupelna s toaletou. Podlahy v domě: dlažba a plovoucí podlahy. 
Dům má nové rozvody elektrické energie, nová plastová okna, nové dveře a také komín. Vytápění 
domu zajišťuje kotel na tuhé palivo. Dále zděný klenutý sklep a hospodářská budova o velikosti 
45 m2. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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3) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 2 800 000 Kč  
Lokalita: Dyjákovičky, okres Znojmo 
Zastavěná plocha: 120 m2 
Plocha pozemku: 1120 m2 
Plocha zahrady: 1000 m2 
Popis:  
Samostatně stojící rodinný dům o dispozici 5+1 se zahradou a vlastní studnou. Dům je zděný z cihel, 
kompletně podsklepený z 80 let min. st. Dům je podsklepený, v přízemí proběhla částečná 
rekonstrukce. Patro je v původním stavu. Vytápění domu je řešeno plynovým kotlem, nebo kotlem na 
tuhá paliva, který je umístěný ve sklepě. Na pozemku se nachází hospodářské budovy o výměře 
92 m2. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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4) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 2 490 000 Kč 
Původní nabídková cena: 2 750 000 Kč 
Lokalita: Nádražní 219, Hodonice 
Podlahová plocha: 101 m2 
Plocha pozemku: 330 m2 
Stav: průměrný 
Popis:  
Rodinný dům je jednopodlažní zděný z cihel 101 m2 o dispozici 3+1. Rodinný dům prošel v tomto 
roce částečnou rekonstrukcí: podlahy v obytných místnostech plovoucí laminátové, rozvody elektřiny 
jsou v mědi, plastová okna s izolačním dvojsklem. Vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel. 
Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Před domem se nachází oplocená předzahrádka 
o výměře přibližně 40 m2. Z garáže je vstup do domu a na vydlážděný dvorek o výměře cca 60 m2. 
V zadní části dvorku je sklep. Na pravou část domu navazuje zděný a dřevěný přístavek.   
 

 
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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5) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 2 499 000 Kč 
Původní nabídková cena: 2 650 000 Kč 
Lokalita: Krapkova 2983/15, Znojmo-Louka 
Podlahová plocha: 150 m2 
Plocha pozemku: 247 m2 
Stav: průměrný 
Popis: 
Rodinný dům o dispozici 3+1, je v původním stavu. V přízemí je kuchyň, koupelna, samostatné WC 
a 2 pokoje; v podkroví pokoj a půda. Za domem je přistavěna letní kuchyň - dílna. Dům je napojen na 
veškeré inženýrské sítě, vytápění je zajištěno plynovými topidly typu WAV, ohřev vody plynovou 
karmou.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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6) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 3 000 000 Kč  
Lokalita: Oleksovičky, Slup, okres Znojmo 
Zastavěná plocha: 260 m2 
Pozemek: 585 m2 
Sousedící stavební pozemek: 2139 m2 
Stav: průměrný 
Popis:  
RD 3+1 byl postaven v 60 letech min. st. a před 10 lety prošel částečnou rekonstrukcí. Dům je 
nepodsklepený a má nová plastová okna. Na dům navazuje garáž a hospodářská stavba. Vytápění na 
tuhá paliva a nový plynový kotel. V domě je zavedena el., plyn, obecní vodovod a je napojen na 
veřejnou kanalizaci. Dům není zateplený. U domu je vlastní studna, která není využívána. K domu 
náleží sousedící stavební pozemek o výměře 2139 m2, který je využívám jako zahrada.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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7) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 3 500 000 Kč 
Původní nabídková cena: 4 500 000 Kč 
Lokalita: Křížovnická 3073/15, Znojmo-Hradiště 
Podlahová plocha: 130 m2 
Plocha pozemku: 1352 m2 
Plocha zahrady: 831 m2 
Popis: 
Rodinný dům je po částečné rekonstrukci. Dispozice domu 3+1 s novými podlahy, veškerými 
rozvody a zmodernizovanou kuchyní s koupelnou a toaletou, plastová okna do ulice, nové rozvody 
topení v mědi. Vytápění domu je řešeno plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Celý dům je 
částečně podsklepený.  Ve dvoře se dále nachází samostatný byt v původním stavu o dispozici 2+1. 
Naproti je garáž a za ní několik hospodářských staveb, dříve využívaných pro chov domácího 
dobytka. Uvnitř obestavěného traktu je podlouhlý dvůr, za nímž je zděná stodola z cihel s dřevěným 
trámovým stropem. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Na zahradě je pergola s posezením. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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8) Rodinný dům 

Poslední zaznamenaná cena: 3 749 000 Kč  
Lokalita: Tasovice 179, okres Znojmo 
Podlahová plocha: 120 m2 
Plocha pozemku: 966 m2 
Stav: průměrný 
Popis: 
Původní zemědělská usedlost prošla v minulosti několika přestavbami, nyní o dispozici 5+1 a vinným 
sklípkem. Po vstupu do zádveří se nachází kuchyně a spižírnou, koupelna, pracovna, dětský pokoj, 
obývací pokoj, chodba s průchodem na uzavřený dvorek, samostatná toaleta a dvě ložnice (z toho 
jedna průchozí). Vytápění zajišťuje plynový kotel, dům je zateplen polystyrenem v tl. 5 a 8cm, střešní 
taška je betonová, okna jsou plastová. Ve dvoře (průjezd z ulice) je kamenná studna, hospodářské 
budovy a dvě garáže, za touto částí je zahrada. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní databáze Profi Valuo 
profi.valuo.cz 
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Lokalizace srovnávacích nemovitostí: 
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Závěrečná analýza 

Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně 
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují 
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře 
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné 
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich 
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního 
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. 
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento 
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při 
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“ 
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188. 

Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana 
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační 
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99). 

Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII. 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny 
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. 
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovité věci postupně v čase 
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá věc se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované. 
Cena nemovité věci nemůže být větší, než cena stejné nemovité věci inzerované k prodeji.“ V dalším 
textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00. 

Metoda přímého porovnání: 

Srovnávací 
nemovité 

věci 

Cena ke 
srovnání 

[Kč] 

Index odlišnosti IO Upravená 
cena  
[Kč] zdroj poloha 

velikost 
stavby 

velikost 
pozemků 

tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 

SN 1 2 500 000 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 2 256 250 

SN 2 2 050 000 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 2 480 500 

SN 3 2 800 000 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 2 394 000 

SN 4 2 490 000 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 2 365 500 

SN 5 2 499 000 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 2 249 100 

SN 6 3 000 000 1,00 1,10 1,00 0,80 0,95 1,00 2 508 000 

SN 7 3 500 000 1,00 0,90 0,95 0,85 1,00 1,00 2 543 625 

SN 8 3 749 000 1,00 0,95 0,95 0,90 0,90 1,00 2 740 613 
   n: počet srovnávacích nemovitostí 8 

   Obvyklá cena: 2 442 198 
   Obvyklá cena po zaokrouhlení: 2 442 200 
   Statistické veličiny: 

   Směrodatná odchylka [SO] 162 659 
   Minimální hodnota 2 249 100 
   AP - SO 2 279 541 
   Aritmetický průměr [AP] 2 442 200 
   AP + SO 2 604 859 
   Maximální hodnota 2 740 613 
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C REKAPITULACE 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

2 442 200,- Kč 
slovy: Dvamilionyčtyřistačtyřicetdvatisícedvěstě korun českých 
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D ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro 
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 6206 – 378 / 2020 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 11.12.2020 

Podpis za znalecký ústav:                     Ing. Milan Bálek 
jednatel společnosti 

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 
Přemyslova 38/1285 

500 08  Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E PŘÍLOHY 
 

1. Barevná fotodokumentace 
2. Snímek katastrální mapy 
3. Poštovní doručenka 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým

číslem 134533319-107864-201221170108, skládající se z 23 listů (stránek textu), se doslovně shoduje

s obsahem vstupu.
 
Vstup bez viditelného prvku.
 
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Vladimíra Ondráčková
 
Vystavil: Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor

Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor dne 21.12.2020
 

 
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.
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.

134533319-107864-201221170108
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