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V Praze, dne 26.7.2022 



ZNALECKÝ  POSUDEK č. 24082/2022 
 

 

A. NÁLEZ 

1. Zadání znaleckého posudku  
Odborná otázka: 
Na základě usnesení, 16.5.2022, vydané Exekutorským úřadem Praha 6, Mgr. Dušan Šnaider , 
č.j. 174 EX 57/22-29, byla přibrána znalecká kancelář a to k ocenění nemovitých věcí 
sestávající z pozemku p.č. St. 200 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: 
Jestřabí v Krkonoších, č.p. 69, obč. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. St. 200), pozemku p.č. 
393/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 393/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 403/2 - trvalý 
travní porost, vše v k.ú. Jestřabí v Krkonoších, obec Jestřabí v Krkonoších, okres Semily. 
 
Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich 
příslušenství. Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří 
příslušenství vedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými 
nemovitými věcmi.  
 
Účel posudku:   
Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí v souladu s §336, o.s.ř., pro potřebu exekučního řízení 
č.j. 174 EX 57/22-29. Výsledná hodnota stanovená tímto znaleckým posudkem je pouze 
východiskem pro to, aby mohlo být stanoveno nejnižší podání při dražbě (§336e, odsat. 1 
o.s.ř.).  

 
Skutečnosti sdělené zadavatelem:  
Zadavatel znaleckého posudku nesdělil znalecké kanceláři žádnou skutečnost, mající vliv na 
přesnost závěrů, kromě skutečností zřejmých ze zadavatelem předložených podkladových 
materiálů.    

 

Vymezení pojmů dle legislativy: 
Definice dle zákona č. 151/1997 Sb.: 
§2, odst. 1, zákona 151/1997 Sb. v platném znění zní: „Pokud tento zákon nestanoví jiný 
způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou“. 

§2, odst. 2, zákona 151/1997 Sb. v platném znění zní: „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 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 nebo 
službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo 
služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.” 

§2, odst. 3, zákona 151/1997 Sb. v platném znění zní: „V odůvodněných případech, kdy nelze 
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obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody 
pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny“. 

§2, odst. 4, zákona 151/1997 Sb. v platném znění zní: „Tržní hodnotou se pro účely tohoto 
zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku 
uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze 
stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely 
tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný 
zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 

§2, odst. 5, zákona 151/1997 Sb. v platném znění zní: „Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a 
postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, 
musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti 
objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty 
stanoví vyhláška.“ 

Definice dle vyhlášky 441/2013 Sb.:  

§1a, odst. 1, vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění zní: „Obvyklá cena se určuje porovnáním 
sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním 
styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní 
obliby.“ 
§1b, odst. 1, vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění zní: „Tržní hodnotou předmětu ocenění 
je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a 
to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty 
předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na 
kterém by byl obchodován.“ 

2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí  
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne 31.5.2022 za přítomnosti 
pracovníka znalecké kanceláře Ing. Radka Mikuláše a pana Ing. Josefa Fallady. 
 
Povinní se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnili.  
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3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
Výpis z katastru nemovitostí č. 755, pro k.ú. Jestřabí v Krkonoších, obec Jestřabí v Krkonoších, 
okres Semily, vyhotovený objednavatelem dne 16.5.2022, prostřednictvím dálkového přístupu 
do katastru nemovitých věcí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz. 
 
Náhled katastrální mapy, pro k.ú. Jestřabí v Krkonoších, obec Jestřabí v Krkonoších, okres 
Semily, vyhotovená znaleckou kanceláří dne 31.5.2022, prostřednictvím dálkového přístupu 
do katastru nemovitých věcí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz. 
 
Grafická část povodňového plánu České republiky, uveřejněná na www.dppcr.cz, zpracována 
Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 
Pachtovní smlouva ze dne 30.10.2019. 
 
Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy ze dne 7.6.2020. 
 
Dodatek č. 3 Pachtovní smlouvy ze dne 11.6.2020. 
 
Dodatek č. 4 Pachtovní smlouvy ze dne 26.2.2021. 
 
Údaje sdělené objednavatelem.  
 
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření. 
 
Cenové údaje zjištěné prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitých věcí, 
prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz. 
 
Pro vyhodnocení tržní hodnoty bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních 
serverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www.realitycechy.cz, 
www.realitymorava.cz atd. 
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4. Vlastnické a evidenční údaje 
Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni 
vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje: 
 

Kraj: Liberecký 
Okres: Semily 
Obec: Jestřabí v Krkonoších 
Katastrální území: Jestřabí v Krkonoších (659029) 

List vlastnictví číslo: 755 
Vlastníci:  

 1. Společné jmění manželů Podíl: 1/2 
  Fallada Josef Ing. 
  Falladová Simona Ing. 
  Borovská 543, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 

 2. Společné jmění manželů Podíl: 1/2 
  Falladová Tomáš 
  Falladová Michaela 
  Borovská 543, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 

 
 

5. Celkový popis předmětu ocenění  
 Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a využitým 
podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do 
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Jestřabí v Krkonoších, jako 
samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jestřabí v Krkonoších 69, 514 01 
Jestřabí v Krkonoších. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně 
sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné 
komunikaci, na pozemku p.č. 1538 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U 
Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec a na pozemku p.č. 1474/3 - ostatní plocha, 
který je ve vlastnictví: Obec Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42, 514 01 Jestřabí v Krkonoších.  
 Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB, vlastní 
septik a trativod.  
 Vnitřní dispozice:  
 I. nadzemní podlaží: restaurace s kuchyní, společenská místnost, sociální zázemí (umývárny 
a WC), technické a skladovací prostory; 
 II. nadzemní podlaží: ubytovací kapacity se sociálním zařízením.  
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Základy: betonové s izolací 
Zdivo: tvárnice 
Stropy: occelové profily s dřevěnými trámy s rovným podhledem 
Střecha: sedlová 
Krytina: plechová pozink 
Klempířské konstrukce: žlaby - svody - parapety pozinkované 
Vnitřní omítky: vápenné hladké 
Fasádní omítky: cementové hladké 
Vnější obklady soklu: - 
Vnitřní obklady: keramické kuchyně - koupelna - WC 
Schody: betonové dřevěný obklad a se zábradlím 
Dveře: dřevěné náplňové zárubně ocelové 
Okna: dřevěná ven- dovnitř otvíratelná  
Podlahy obytných místností: betonové, vlýsky 
Podlahy ostatních místností: betonové, vlýsky, keramická dlažba, PVC 
Vytápění: LOKÁLNÍ akumulační kamna 
Elektroinstalace: 220V - 400V 
Bleskosvod: ANO 
Rozvod vody: teplá - studená 
Zdroj teplé vody: elektrický bojler 7x 
Instalace plynu: propanbutan 
Kanalizace: kompletní odkanalizování 
Vybavení kuchyně: kuchyňská linka - dřez kombinovaný sporák 2x, el. sporák 2x 
Vnitřní vybavení: sprchové kouty + umyvadla 
Záchod: splachovací WC, pisoáry 
Ostatní: - 

 
 Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle 
sdělení účastníka místního šetření cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt 
procházel jen běžnou údržbou a modernizací prvků krátkodobých životností. V roce 2015 byly 
provedeny nové rozvody teplé a studené vody a nové rozvody kanalizace. V roce 2021 byl 
vyměněn jeden elektrický bojler. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat 
jako podprůměrný.  
 
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:  
a) vedlejší stavby:  

Za oceňovaným objektem vpravo se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou 
provizorní krytinou, za kterým dále je situována přízemní kůlna z ocelové k-ce a s pultovou 
střechou krytou plechovou krytinou. 
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b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: 
- zpevněné plochy (asfaltové) 
- venkovní schody (betonové) 
- venkovní schody (kamenné) 
- kamenné obrubníky 
- štěrková plocha 
- ocelové sloupky 
- septik 
- trativod 
- venkovní bazén 
- přípojky IS 
 
 Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových 
materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.  
 
 Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při 
místním šetření zpracovatele. 

6. Obsah znaleckého posudku 
1) Věcná práva 

a) Pachtovní smlouva ze dne 30.10.2019 
2) Ocenění porovnávací metodou 
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B. POSUDEK 

Ocenění 

1) Věcná práva 

1.1) Cenový předpis 

1.1.a) Pachtovní smlouva ze dne 30.10.2019 – § 16b zákona č. 151/1997 Sb. v 
účinném znění 

 
V souladu s §16b, zákona č. 237/2020 Sb. považujeme nájemní právo, za právo odpovídající 
věcným břemenům. Právo odpovídající věcnému břemenu se určuje dle § 39a oceňovací vyhlášky 
v závislosti na počtu let jeho dalšího trvání a ročního užitku oprávněného, kromě časově 
neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti. Roční užitek z věcného břemene se 
určí jako součet všech dílčích ročních užitků, které plynou oprávněnému z věcného břemene. 
 
Dílčí roční užitek se obvykle zjistí z ročního obvyklého nájemného určeného podle § 1a oceňovací 
vyhlášky plynoucího ze zatížené nemovité věci nebo její části se zohledněním případných nákladů 
na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný, kdy obvyklé nájemné se určí 
vynásobením počtu měrných jednotek nemovité věci zatížených služebností ročním obvyklým 
nájemným za měrnou jednotku v Kč. 
 
Pokud nelze v ostatních případech obvyklé nájemné z nemovité věci zjistit, vychází se při určení 
ročního užitku ze simulovaného nájemného, které se určí ve výši 5 % ze zjištěné jednotkové 
základní ceny upravené věcným břemenem zatížené nemovité věci, určené dle oceňovací vyhlášky, 
kdy od takto zjištěného nájemného se odečte obvyklá cena nákladů na zachování a opravu 
zatížené nemovité věci, které nese oprávněný. 
 
Počet let dalšího trvání věcného břemene se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se 
ocenění provádí, do zániku věcného břemene. Nelze-li datum zániku věcného břemene ze smlouvy 
o zřízení věcného břemene určit, vyjma věcného břemene zřízeného na dobu života, má se za to, 
že bylo zřízeno na dobu neurčitou. V případě, že se jedná o 
 
a) osobní věcné břemeno sjednané na dobu života, průměrný počet let dalšího trvání věcného 
břemene se určí z tabulky č. 3 přílohy 22a oceňovací vyhlášky podle věku oprávněného k datu 
ocenění; 
b) časově neomezenou osobní služebnost, kde oprávněnou osobou je právnická osoba, má se za 
to, že služebnost byla sjednána na dobu neurčitou; 
c) služebnost opory cizí stavby, počet let dalšího trvání věcného břemene se určí podle další 
životnosti stavby nebo konstrukce, která je zatížena touto služebností. 
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Nájemní vztah k předmětu ocenění vznikl Pachtovní smlouvou, která byla uzavřena dne 
30.10.2019, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí a společností Outdoor plus s.r.o., se sídlem: 
Blatnická 4219/4, 628 00 Brno-Židlenice. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to Dodatkem 
č. 2, ze dne  7.6.2020, do 31.10.2022. 
 
Výše nájemného dle této smlouvy bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 40 000,- Kč/měsíc 
(bez služeb), které považujeme za obvyklé v daném místě a čase. V případech, kdy váznoucí 
nájemní právo je podhodnocené v daném místě a čase je hodnota vyjádřena jako rozdíl mezi 
„obvyklým“ a sjednaným nájemným na dobu trvání daného práva, v případě nadhodnoceného 
nájemního práva vzniká užitek. V tomto konkrétním případě je sjednané nájemné obvyklé, a 
proto nelze na uvedený nájemní vztah nahlížet jako na závadu. 
 
Hodnota práva jako závady:        0,- Kč  

 

2) Ocenění porovnávací metodou 
Problematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána v 

publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor Zbyněk 
Zazvonil. 
 
Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku: 

Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většině 
případů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční 
částky za porovnávané nemovitosti jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná 
porovnávací hodnota posuzovaných nemovitostí je požadována jako cena za celek, je 
nejjednodušším řešením za jednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné 
cenové úpravy vzhledem k jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické 
uspořádání vzorků, provádět v těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho 
transparentnostech, jednoduchosti a snadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu.  
 
Kvantitativní porovnávací analýza:  

Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými 
vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit, 
najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek 
a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu 
oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy mají 
relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.  

Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání, 
„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán 
termín adjustace (adjustment) 
 
Adjustace je založena na následujících předpokladech: 
- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitosti 

oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitosti 
porovnávané (než vzorek) 
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- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitosti 
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitosti 
porovnávané (než vzorek) 

 
 
Výběr porovnatelných vzorků:  

Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, 
aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: 
- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, 

předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), 
- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu 

(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), 
- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. 

jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, 
pro větší společnosti apod.), 

- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně 
využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní 
apod.), 

- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu 
k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela 
jedinečné), 

- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, 
celostátní, nadnárodní), 

- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám 
nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd)  

 
Identifikace porovnatelných vzorků:  

1) Objekt, k.ú. Jestřabí v Krkonoších, okres Semily 

 

2) Objekt, k.ú. Rokytno v Krkonoších, okres Semily 
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3) Objekt, k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily 

 

Seznam porovnávaných objektů: 
1) Objekt, k.ú. Jestřabí v Krkonoších, okres Semily 

Výchozí cena (VC): 14 040 000,–  Kč 
Množství (M): 1,00 
Kpolohy: 1,00 
Kvybavení: 1,05 
Kdatum realizace: 1,00 
Kkonstrukce: 1,00 
Kpozemku: 0,95 
Ktechnického stavu: 1,00 
Kvelikosti objektu: 0,90 
Jednotková cena (JC): 15 639 097,74 Kč 
Váha (V): 1,0 

2) Objekt, k.ú. Rokytno v Krkonoších, okres Semily 
Výchozí cena (VC): 22 000 000,–  Kč 
Množství (M): 1,00 
Kpolohy: 1,10 
Kvybavení: 1,10 
Kdatum realizace: 1,00 
Kkonstrukce: 1,00 
Kpozemku: 0,90 
Ktechnického stavu: 1,05 
Kvelikosti objektu: 1,00 
Jednotková cena (JC): 19 240 019,24 Kč 
Váha (V): 1,0 
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3) Objekt, k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily 

Výchozí cena (VC): 25 580 000,–  Kč 
Množství (M): 1,00 
Kpolohy: 1,10 
Kvybavení: 1,20 
Kdatum realizace: 1,00 
Kkonstrukce: 1,00 
Kpozemku: 1,00 
Ktechnického stavu: 1,20 
Kvelikosti objektu: 0,90 
Jednotková cena (JC): 17 943 322,11 Kč 
Váha (V): 1,0 
kde JC = (VC / M) / (Kpolohy × Kvybavení × Kdatum realizace × Kkonstrukce × Kpozemku × Ktechnického stavu × Kvelikosti objektu) 

 
Minimální jednotková cena:  15 639 097,74 Kč 
Průměrná jednotková cena ( (JC × V)  /   V):  17 607 479,70 Kč 
Maximální jednotková cena:  19 240 019,24 Kč 

 
Stanovení porovnávací hodnoty: 
Stanovená jednotková cena:   17 610 000,–  Kč 
Jednotkové množství: ×  1,00   
Porovnávací hodnota: =  17 610 000,–  Kč 
 
Výsledná porovnávací hodnota:   17 610 000,–  Kč 
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C. ODŮVODNĚNÍ  
Obvyklá cena dle §2, odst. 2, zákona 151/1997 Sb. v platném znění vyjadřuje hodnotu majetku 
nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. Zdrojem dat pro potřebu vypracování tohoto 
posudku jsou skutečnosti zjištěné při místním šetření a zaměření nemovitých věcí, dále pak 
skutečnosti zjištěné z podkladových materiálů, které měl zpracovatel k dispozici (viz 3. Podklady 
pro vypracování znaleckého posudku.) Vlastní zpracování dat, výběr porovnatelných vzorků a jejich 
adjustace je patrná z části B. POSUDEK. Zpracovatel zkoumal vzorky k porovnání ze stejného, či z 
okolních katastrálních území.  
 
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: 

- možnost parkování na vlastním pozemku 
- atraktivní lokalita vhodná k rekreaci 

 
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:  

- údržba a stavebně technický stav na horší úrovni 
- pouze lokální vytápění objektu  
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D.  ZÁVĚR 
Na základě usnesení, 16.5.2022, vydané Exekutorským úřadem Praha 6, Mgr. Dušan Šnaider , č.j. 
174 EX 57/22-29, byla přibrána znalecká kancelář a to k ocenění nemovitých věcí sestávající z 
pozemku p.č. St. 200 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jestřabí v Krkonoších, 
č.p. 69, obč. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. St. 200), pozemku p.č. 393/2 - ostatní plocha, 
pozemku p.č. 393/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 403/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. 
Jestřabí v Krkonoších, obec Jestřabí v Krkonoších, okres Semily. 

 
Zpracovateli bylo uloženo, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich 
příslušenství. Dále bylo zpracovateli uloženo, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří 
příslušenství vedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými 
nemovitými věcmi.  
 
REKAPITULACE 
 
Cena zjištěná porovnávacím způsobem 17 610 000,–  Kč 
Movité věci  
 0,–  Kč 
Práva váznoucí (nájemní smlouva, pacht) byla zjištěna, jsou.* 
K zástavním právům znalec nepřihlíží. 0,–  Kč 
Závady váznoucí (věcná břemena) nebyly zjištěny, nejsou.* 
 0,–  Kč 
* Konstatováno na základě podkladů dostupných ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku. 
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Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená ze sjednaných cen 
porovnáním činí 

 
17 610 000,– Kč 

Cena slovy: sedmnáctmilionůšestsetdesettisíc Kč 
 
 
Zpracovatelé posudku:  Ing. Tomáš Vingrálek 
 Ing. Štěpán Orálek 
 Ing. Radek Mikuláš 
  Ondřej Mlčoch 
 Michaela Konečná 
  
V Praze, dne 26.7.2022 
 
 
 
 
 

 
 

          
...................................................................... 

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.  
znalecká kancelář 

Ing. Tomáš Vingrálek 
znalec, jehož prostřednictvím znalecká  

kancelář vykonává svou činnost 
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E. SEZNAM PŘÍLOH 
Fotodokumentace 
Náhled katastrální mapy 
Porovnatelné vzorky 
Pachtovní smlouva ze dne 30.10.2019 
Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy ze dne 7.6.2020 
Dodatek č. 3 Pachtovní smlouvy ze dne 11.6.2020 
Dodatek č. 4 Pachtovní smlouvy ze dne 26.2.2021 
 
 



Fotodokumentace







Porovnatelný vzorek č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Porovnatelný vzorek č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Porovnatelný vzorek č. 3 
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| |eoně o\é 'ená p|Ť  moc prc pÚa H].^u.ep' |oboui Jrtoý'oul)'

r'uvřeli tuto
Pachtovní  smlouw:

Č lálckI
Prohlí š .í í  propacbroYltelů

Prcprchtovátelé  pŇblaš uji, ž e jsou lí luěninj vl6tliky obj€ktu ''cba14 Konikleď.' k€rý fuoii
pozenlq' j€jich souč á:í í  jsou objetty, stavby a povlcbové  ú prára nisledoně:

a) lozemek !'č . 2oo ' zstavěná plooha a nádvoí  o re&ové  výměle 523 m]' jehož  suč ástl jé
stavba č 'p' 69 objekt oběmské  iabavenosti' vč ďně vodovodni a €leklrické  přIpÓjkf' vnilini
vodoiNt.Iace a elektrojní alace. jedna jí nka na odkea]imvjni sociáldch a kuchykých

b) poznky p'č ' 39]/2. ]93/4 a 403/2 o celkové  Yýněře 453? n,, jejichŽ souč .ásti je tvalý
t.dní  porcst se vmstlýhi strcnyl opLoced eálu, bazé n' alliin, ohniš tě, dětské  Ejš tě
Š heňIni pflky, lavič ky, pďkoviš tě prc motoroú  vozidla spoělen 18 su!!i' pí jŽdová
konÚikace a hiiš tě Da vo]ejba] a non€jbal'

vš e v lotaí lální m rjzemí  Jesďabi v KJkorcš ich, ob€c Jeí iabj Ý KJkološ ich, ap!'!o !a Lv č .
755 ved9né n (alstrálniň ú ladem pn Libe@ký k!aj' K.tasbálí i pŘcoviš tě semi]y'

Č lárcku
Př.dběl ' ú č el pachtu

] NJ 2 áde soJb]funeho p.ol áseri \.ďh prpdcho\ak'i pí opac\|o\ale|é  pt*elta.aii
oďhrýň nmoú  e \eci uledeÚe v Č .qr]{Ú | (\ý |alót;]nl mgp& je| je Prí 'oho' č ' ' |áo
smb;vy)' ktďé  lvořI ďeál objekfu Jestřabj v Ki(onoš ich ó9 (dále jm ..předměl prchď.), k
už í váni a pož iváni ! pacbýř se z lo aveuje obhospodařovat př€dn& p&htu s pé č í  doblé ho
bospod.ře á platit proPehtovat€lů m pachtoné  Ýe výš i a z!ů sobem, uvedmým v ustú oveni

2' Pledněten pachfu nejsou apartná! č - 34/35 G wc ' s!rchou vč et!ě pí slavěné ho
kucbyňské ho kou1u v prcstolu heny) a apďtnán č . 36/37 G vc a sprc]bÚ) v drnné m patře'

Pů da, spoleÚfo' t@hyň prcpachlovatelů  v!í zeni objeklu a nistnosli sloú í cí  k ustladnění
Í ajelku prcpehto'atelů  lvedené  v č I. II bod 3' é to smloulT'

3' A!ďtn'n č . 34135, loIoýim pů dy nad aparl,aánem č '3,ý]5 á nelouž vfué  chlapecké
socií d zařlzení  v piizeni !řednětu pachtu sLouácí  k ustladněni najetku dále uvedenýc]r.
bude celoroč Dě kdispozci tMž €lú m Ing' Josefu lailadovi a IDg' sinoné  Fa]ladové '
Ápaft!ái č ' 36/37' potovino pú dy nad é lartmánen č . 36/]7 a sklad vedle nismoí i s bojlel1

ě*r.í ,^,,/ z.



vptiml, slouž ici k Úuadnětrí  naj€tl.T ďi]e uv€detrýcL bude celorcč ně k dispoáci
BÚž elů m Tomáš i lalladovi a Michele lalladové ' Kaž dý zpropacbtoÝatelť ! nů & jeau
v],hr&eí ý apďtrrán a P.oí ory k uskladněnl majetku a č ást !ů dy Už ivat 9ám, s€ svou Í odinou
nebo ho nů Že přmhát do už jváli přiměimé mu poč tu osob jií  ú č elých' vš icbni
propacbtomleié  mohou i nadále bez onez€ni lY!áÝat společ nou klchyl spoluviastnik!'
ktelá je Mislěm v přizml objeltu vedle liani kuo]ryně' Prpachtovatelé  nohou B pú dě
rystlvět děucj přič ku z€ sádrokdonu. Pí č k! bude kopí rcval !řič ku nezi apá.l.Tány 34135 a
36A7 a povedc od jedné  š tilové  2di ke drú é ' Do kaž dé  !ů lky nohou prcpachtovatelé
instalovat pů dni vcnod se schú dky ! ve š 1itové  zdi nohou použ í t č ást věÍ ací ho otYoru'
veš k€é  ú pm7 budÓu prcbIha1 !o dolrodě s prchýien' a to l době tdy bud€ objek né !ě
ry!ž í ván' aby nebyli ruš mi tlieí d pachť ýie'

lropmhtovat€lé  s av&ují  a kaž dý den uŽv|'ni v kaž dé m z výŠ e uvedenýcn apannánů
Úladit pachtýň nÁ&lady na ..služ by., (elek1řina. voda, tellá voda. odpady, ú klid Š poleč ných
pfusto' vo ť š i l 00.' Kď osoba /den a 5 0,. (ě za kaž dou dalš i osobu v topné  sezóně á mimo
topnou seánu 50'. Kč  a kaž dou osoboý d€í  la]í  ž ! a uŽiv]áni apaí mánu č ' ]4/35 budou
slú by hadjt irrg' JoselFalIáda a tí g' sinoú  Falladová ! a už iÝání  lpaí mánu č ' 36/37
budou slubv hradit TÓnáš  Fallad! a Mchaela lalladová'

o 2ďá1ku a koncj toplé  seóny rcáodn€ pachl'Ť  na ákladě att!álnjho lýojo veí t(ovdch
lellot' Pďklad€m Prc Platbu bude v'ú č lo}dni piedlož ené  tohu. jehož  pí sluš Dý apďtnfu byl
už iv'n' a lo vŽdy do 15' dne něŠ í c€ nisledujiciho po už iti ap'rtmálu.

4. lnednět Prchfu se pachtýři přenechává do už iú ni vč e1ně veš keé ho áiizeni a vfbávenj
uvedaé ho vpřiloz9 č . 2 . Předáý&i a piejí naci lrotokol' v Připadě' ž e prchýř qměni
!ábÍ ek a lostele v objektu 2a jiné ' nui být pů vo.tni ařizeli uskladněno po připadné
navú coí  po odchodu lachýře' P'lvodnj Ďábýek nú ž e bí  zlikvidoÝ5n louř v pří padě, ž e
nově poiiený nábi,tek bude dřevěný n€bo dýhovmý a bude po ú onč eni pachtoni smlouq
bezú plalí ě pi€nechrán prolachlovatelú m'

5' Pi€dnět lachtu se !acht}'ři přfuecbává dÓ už í Ýjní  . pož lváni s tÍ n' ž e na něí  nebudou bez
soÚlau plopachlovale]ů  ziizovány ádné  stavby, zďizeni a nebudou pováděné  ádné
slávebni ú lnra a n€bude kácet ž ádné  sllomy a keře' Pachtýř ý áv@je nepřelechat
Dředmět o&htu do Dáchfu tňeti osobě'

6' Př€dmět pentu se pachlýfi prpaohtovÉ vá Úbradně na jeho liziko a jeho náklady za
ú ěclem b*!ďí é ho pfuyoa pi€dnětu pmhtu jato Ekeaěniho uřiz€ni Připadrě i ý
souvisejicini služ bmi vč €furě provozová!í  Í estaMc€, a lodminly zjiŠ těni jeho vš esÍ @ó
s!ráD' a ú dŽby' vč e1ně ú dÉ by řleně' biiď a bazé nu (dále jeí  ''prcvoz přednětu páchlu..)'
způ sob uáváni pi€dměhr pacntu pachlýion musi bÍ  v souladu ejné na s stavebně
techrickýmj' prctiloŽimini. bezpeónostnini, hy8ienickýni. €kologickýÚi t připadně i
da]š Í ni pí edpisy' llopachtovatelé  ilfomuji pachty.ře' Žc objek je kolaudo!á! jako oběeskí

Pachýi se zvŽuje ť luč !ě hBdit opÉ vy a jiné  potí ebné  pií ce (odstrfuěni sí ěhu ze ýiŇhy
a !od.)' které  v taž dé n jednotljvé m pí padě neli6á]Dou 5'000'' Kč - Na opnvách a jiných
loli€bných p@ich (odstreěnÍ  sí ěhu ze š i€chy a pod')' kleé  v kÁž dé n jedÓotlivé n !řipadě
pbsáů nou 5'000'. Kě, s€ budou !Í onajimatelé  lodilet 50% náIladů ' 2 př€dpokladu
piedchozfl1o prcjednáí i a Ódsú laseni vš emi propachtovat€li, Š výjinkou ná}radů  ná

I



nalovjní , opÉ la mtur a zÚÓmých podla]Úť ch *Í ýi!, lt€!é  bud€ hradil ť luč í ě pachtýi'

PehÚř v plné  ýýš i fuadi š kody způ sbené  pfuyozm i klienty'

Prchtýt se nebude ádnýn způ soben podí et m pí padných idv€sliění ch a}ciclr.

fubn;bgických něnách č i !€koNtÚlcich Prcváděnýoh na piednělu pachtu Že stJmj
pmpacbňvŇů , avš al je poú len je po předcnozií  upobměí I a v neách nenmš Újlcich

7- Provozem předmětu pachtu se loani É jn':na:
a'4iisÉ fu í áb |n\o a be4ďí eho prc'ozo\ďí  pÍ edněfo pa.h'u po.ň*i o$by
ol rie"mrua sprera "poeivaL.cl v p.oÝddé í l pfuvide|n)c\ |'onm|' Udr'b)' ú pÍ áv. č iněnÍ .

obnov' opB\ celé ho predrré fu pehup.o jehob.zpďný p'ovo7
.I olovadini Dm\ideinlc\ zjlómych re'.a a prohhdeL vŠ {h áiixnl p4dmělj pdchru.

matriau 
" 

.rlaleru spoí ovnť  \:ehě okMilé no odsť ano\di 4iŠ tnýCh nedosBrú '

frliT.T'"Ť |*' ,'-' 
",o\edrosti 

/a po\oz pŘmefu Pacfuu pac\ýiem a \sÉ bna
nz.k; smjse s kho oEvo7em !Č fuť  plo\ádeni ||kvida.e pojFmich udá]o9i
e) dod;vÁí | 'es|;rjcb hygier.ďi.ll bezpďlo'blc"L e|o|ogi.ki.\' pfuÚpozámi(h J

dalí ch pEdpisú  !aanui'clc\.e k prc\o/o.áfl' piedneru pďhfu
rr moaoy lyruiim moro* prcglmú  d á}c po'edlo né  fyzjcké  osoby j olEruo\ďe

e';'i.led beáďneho Dlo!ozo\á!Í . ú dub] a opl"\ ptedmelu pďhtÚ finé na @ "e rjč e

"d.Žbv " 
p.'*"a'n;..j*h" osvě|Pi' venloh||o os.ědeni a slabopmudl' ú dřb) a

obE; \d.h atiá'm:cn o'edné lú ' náb'*u . vToautrl ob'ekl a \poí ovigi a Udrž ováni

s;le iifuo ' Í ánci ce|é h'přdn.fu prbfo ýČ ebě .nemicke ú d.Žby býé nL. oÍ avide]né ho
od\ozu od;adu. ýkánl tr".,] ' odl']:uen'sffhu ' |edu 7 prislÚpoL')ch es á pďtoviš é '

iJ LDvtenl vŠ ecb poť ebn)cb odběÉ lehwó a oodáuklsk)c\ snns M dodáýk) 9'U,eb'
;é dii a enelcii spoj€ných s plovoun liedí ěfu pehtu B své  jnfuo s l4ýjinkou připadů ' kdy

5e 9 prcprblova|eli pí ffiě dohodne jinak
j)djí  ii*"q.pr'ldě"" 

""..k]d.e 
iohody mei Ú.h$iem a p|opehlo\a'eLi'

8. Misttri poplatty lachtýř í atlási a ú Mdt přisluš í é mu Úřadu Ýž dy do 15'06' a do l5'l2'

Dí sLuš í é ho ka]odáií iho rcku'

9' Daň 2 nemoú tosť  odvedou pmpachtolalelé  sú ostatně ďe výš e j€jich spoluvlNtnickýcn

lo'!&hrýrm]'e oodobupacolu u'\ áL domé nu \|@'cha|atoni klď cz I pfuÓtmů D.

Jbfu\ánia ho{in:l'é  ť |nÁsÚ RLaj|cl s. pledněru pJchru' Propa.hlova.e|e mL L uvede1é m!

ókýlout souč imost' P&ntýřje pÓvinen fuadit náklady na taáni/pfudlouž eni uÝedené

;o ny a weohosting á dob! pach|U' v pnoddé ' ̂pac|DŤ bjde po utonč enÍ pa.hfu
DoJzn nebo ádPovť  domé 1l qW ctalákofu]dec'cz bť  p.semehosoJhl6J

;oorh|o\aE|ů ' piicru ns]eo; m!ld\u a ani do Jo dnj od \rya} keFhoko|iv /

;ú br%Ť lú ' pai se awuje 4p|ál.|ýi]J\ni pokufu Ýe v]si ]00.'Ko a laž dý de1

i:i,it ra"a".áv Kmmě sÁ|u\;' pokLu fud' Í  prcp"ch|ovalelé  nIircL Úá nátÚad) š kod) \

plné  ť š i.

T4 1d,',zo



Č látrek lÍ I
Páchtovné  a způ sob jcho ú hra.ly

'' Pa.hlovde á 'l\ď'piedncru pa.htU Ú\edeneto \ ť l; 'u . Ť 'o sň|oJq ie stro\mo

a"i"J"" * .o'ooo.. r"'i"r""v |ic;. li"re |o(1 Č eýj.h) b9 DtH n es:ině' Drc pí p"d' Že
ii . 

".lt+, 
.-' 

"..".l*q 
do.lo Le feoé  | á "'rane pmpďtT\ak|ú Lt' ̂ b) ý .Eli

'ffi :;..}".J;ili';*].ily"]J:lTi}#:'Jil,,T;;ilT,iviilřT:"jJ;
ilá.l- ň;'" d.já" lc mé ně llahé  něny,.bude u'edeí á č ástka rcěniho pachloÚé ho

přepoět€ú  k plalné nu kL@ nové  něny'

2' ?oÝitrost Dlatí  donodnuté  pachtoné  vaiká pachtýii dnen ú č iMosti snloury o pacntu'
p"J'."*. :" i,"i r*" 

"'"'.. 
'.'. lr'f v/dy Jedml mé 91ré  ne. po/oěii do | 0' dne p s'u í é | o

kdlendm;o'Es|.e u ](et pmpďfuova'e|ú  \edeny U ce"ké  spo:'lehy d's''

l'.lo,ttoloolyoaoo. maji1el ú č tu Michrela Fal]adová. d.í l€ j.n 'Í ěet... z Í č tu }ude

ot"a'""'e *r'r" pr"'u" sp|dky h'?o.eČ funo ú \ěfu c' od7\l]3|0a ve l)Š . l066].Kř
.elc." u ut.r uua....n rjo.ti."i*i. ".'.-*u 

q'n.il. na 1ď |eaM \e výŠ . d\ou

i""ie..r' 'oa"r' z u"nit:r:ou ' ar-lrer sl.dl o|ed|osfe |trdeí ) phlby 7d poiiqěn.

'*"ň"".l 
'' 

" 
'. "i ' l'"""..x 

" 
/o rc} a 7a in|eňel 5') '.KČ  ňé .icne' Ve Ú.'jm ' |edJ blde

na ]č fo 4 ['ňL(ů r,rŤ  u pďh|ov1eho' \o.efu a JdŽo\m d'"ponibiln. Ť ^PJ p.o

'"-aJe 
"".* " "lá''.'l* 

a2 oo vise Joooo'.Lť  Veš |'erc fi1Ú(h| prc'tftd(\ ra ič  L

Č '4o.loloó41ó8oo nileŽl vseŤ  pbpa.'o\a.e|Un dle !a"e jei|ch podilú  ra pop"ch|o\me

aoo!|@í i \edodrzen Ť bo rtr} podn'lď .o\o|o od5uýe ř qlrmy pacht}É  reĎo

;;;"\ ' ; ;;" . ' i l ;  po'*.-o. . l .u.  poru{enl  'é b sn|oLÝ) se \ 'em'didedk}'

bi";ozic li pli' a í  L.fu prc '9.cbrJ nlopach.o ]dle'e b dou po dobu p&h!U rmď. 1T' l91(

ab\ nol  \Zd\ 7a|u| i  ý j]e u\edcné  phby'  PJchl; i  reď \)qo\Ť  ootoen ť aon

"..ni"i* 
i."i *", *'r"rc'*orm p'sodeí  M U\eden) ú Č el P'oÚ pot|edáJce na

i""i-* 
""Ji"'*t'" 

.e red pi'p;he zapo.kn' jednosttrfl ú oneň pa.hriře'

v 
".'""a" 

i".t * i.l ':." */.oL\]$U vÝch pfupmfuovale|i pď LLederápldlbd rebudť

"oi 
*'-; a pu.t' it" '"" .m|ou9' V o' pade. 'e pa.nl)' bude v prcdhi se áp|lcff

M(hovn.|o \ie ;Jro ]o dnj, pal' u|o "T'ou\J á|ká' P|opácbb\a|e é  Ji''| plosneow

l"J-..'" 
"i"a'.' 

u,*-. !Č e| p orih. |'Udea 
'lverl |a pol /er: p:edŤ efu pachfu'

u} aby byl t€nio ú věr ládně splácen.

1' Ploo 'c\|o\4e|ť  F 7a\ ť uJl ájisnl r\rocfu dnpoicn.pÉ va L jtlu l '40al0l00a] 0800

orc\Ýchnyp.opeho\á|e|e poce|ouoobupJcblu.ukab) noh]k! ý l fucn4l| 'u l
áiir.zi'" plj.ú v rv"qr.' *p'op*hbvdneho ooiela' VeŠ |elé  |.|nÚ cnj posliedly nd ú č lu

..qd óí óóqj oirrjd ol*l 'i.' pmprcLo\Je:im ok vi:e.ej|ch podili 0a prcp"c|tovÚé

a sluo\ s o".|km "ou\.sei|cl 
jc po\inď v p|né ň.o^á.hl a i9Ú. peh]. nasvé  jmé no a

*.].l"i.. á. @o|e "kJieiJ(; Uce|né  v'Ta|o4n)ch rá adJ ú dlovMi.\ 4 s|rs)

a.jJ.rů  
"*ai " 

a.z"t' sI;ž by s pachlď souviejici Žanmuji &jné na dodávku-el

"""'"ř. 
i,a." ř..."ailr'" 

"aoadu, 
'"i.inl *lÚě. odkliz"oi sé hu, skládtoué  a ob!],kIé

daBňluŽby souýisejici s plovozem hoské  chlty.

5' Pachtýi se aveuje bradit pÍ onajim'lelů n sPoLu spachloú ýn 3oo'. Kč  něsí č ně jako

Dřis!ěvek !a iniemet u ]iŠ ť oveý a h@eí ý llopachlovate! '

I -/ / /
.Ž 

..,/-// 
, .//

/ / -/ 
/''1'1'4 '''



I

L'#"ffi ť lTi. Tjffiilť jť ':$li,""$:n,LT.ffi ;l;];.aŤhvJ #.iil"í ':Yť J
ilffi#;.il;;il".' s;llJfu po{uts dle 'oboto L' t.ro\ed jesp|a ido |5drú

.a l".t*i p.*-e vj4' Uí Úo.eM o ý|uwl pokule neni do|č eno p|ávo

nróÓachtovalelú  ná nabÉ du skody V plné 9Š ''

č |áffk lv
Jislot.

i'[í :ť trH'##"i'-::'T[s: j.H;ffiY#.T ]:i:l ""..:'ť { #*]]
il".#i'."""ť ť r,.,,j,,:'Ii:l;.im:ml"*;n"r"x!:il."''iÍ i:,'.Jrť .'
.ji.*rl,. *.r'" uil.li.. 

"aedonolM 
na tomb ̂ lálhin Úč ru pÍ opachlo\delů ' JistoE

ll#: *ý*wml.'ffi m l*;:ff * ilt j:x,f ť .**"
3.l*i:;l:-*Í tr;:',#xx**,;lt*d.ů *'ffi fitsTf *,"fi *,'ff'Í
rjů radu pří padných dLuhů  spojeí ých s p&hten'

i "Jjjjť .; "í ' :'$.ť #}Ť"j:Ť l'il|T#l:j*"'J' }ilť T"lŤ j'''x"1ií
''í .""ři-i"ie i;' o.'.;'. * 7 {€ori' p|Mncl dí ů  od skonČ en pďhfu|isbfu !Í jL.l

Y.ť ffiŤ  1:"*:'x1tT*:];'Tll,ť J:ii;ilť .# J:..f ť "ilJ![:-iáT
iimllr*.":n"':n;rllí nll*m"m"jT "í '#fi1 :f f t.:;};;f*l

Č |í nek v
Dobt a podní or!.y plchlu

l' Iďo sE ouýa Ý sjednáJá na @bU od o|'ll'2olo do 1| Io'2o2o srifi a ý fu iejifu

o.l"r""...*v ""1'- 
a.mo"oLl tomo! psefué 'ho dodáů J k té lo sřlouv.'

2' Tato sÍ louva nú Že být nš eí a poE dohodou slnumich stran.

;.3gT:lÍ : i:"H!,,,,fJ--j]:1#"i":.'á* :lT'T':ffi "í ::'l] :$l*'';;
zi!ura pŇ trj v'pl'{ajh zlé to frlouq'

4' PŇprbtota'e|é  j.ou ̂ jňé M oo!ávoé ni od * .1iffH}:'il1"ť ":;ff;::
ú Č iruo; ' jeí |i2e pú hrýl neulradl ďuž né  pachtovné  v@

./, ýz/ 7,,l/,/z,



Č lď\J ||l. od.l' 5 láo fi'ouq. dojedrono me.ie poLe. co ňu by|a ploLuLehě doruč eno

pMl Upomiďa dl'aJll t d|JhU ra pú h|o\ né m gplý\ ájlcim z leto sdouw'

5' PÚpachtoú telé  se rzdávají  konp€fue a přeí e€Iú Í i av.d€né  klientely.

6' Pachýř s vzdavá koú pelfue 2 pienechání  avedoé  ldirt€ly v ltIpadě lkoněeú

č ú né k \,r
Přát! . poviú olti plchqí ř"

l ' Pacttii se av@je uiÝat ďedmět pachfu k dohodnuté nu ú č €lu'

2' T.ž by spoj€í é  s prcvořm Piedměfu prchtu se stáBji přIjmem lachtýie.

i,iť i*rtr;ffi',ff:,J.l1; sm|ou!) ptdné t pachlu Jd'o\á' Da svdj naldqd ve sb[
'"'í *tiie' l řt"i,""rrr"'" -v'inj. i tádnen Rhnicté m' stvebdm a provoaio eÝu a

i iina{ s nin dkladat iďo dobly boslodď

*ll **l,;xxl**nm;:*.# r*m!"iffxlť .Jáltr,':
ři,"'ai'r 

"ii:i""l 
J*"t Á;e i'eaprí a rectricle noml s u|ednyŤ  leprodlenýn r'e

í mo\;ni.h |eminec\) odstrďenm zjis|enjcn ávod. \č eÚě Llozen\ch n'plJhycn opaM'

i'i...""ir'.'"i.r'^'li' ,tn"n.\o ;dk'ááJ {d. o'al \"*hny stllernosl|. kleré  Dy noNy

ovliwjl ěi @é oit ájmy polacllovatelú

liiJjx.l*"t5xl"'r",ili'':'ff :iffi '1::".,";ť ""jŤJ;ffi J'"#"".t]1:
:i"i::l'"ť J"T:ffi::.j".;T.*y:':n* *rj $ýcn p@ovnik$ a ť @í ch osob

rm*;; *'*1":;*';:*:i:; ;:T;.'#alf, .'"$T:;#:::*" " "*,
iá"."r"' 

""rlň 
...-p' 

"ol.* 
p"dnel |'lpláÚé nl pojisu)cb nNkú  z nich

*"ru* iÍ ::*"::.;'m'..l:;Ttr# ;*";:Í  ;::'r *.'Ť" j;j,;T.l"'":
i;*j:Í "n"#;*:''n:':r:x$lilT::,;ff řJ"ffi ň:ť #í T#n#:"H:T
:':"Jl[Tiiil.""""j:# 

jlii'Í ť '*i.hm'rul;Ť ,l.'rll:fffi i:l].Jffil
"iie*"j.-*Ii.'"a" 

i..tt . ZiJuky prchqE z rihnu uavi.nýct ýIuv

ljilf :*.: ''; ;:.';:Y':j.1}l.s]ť :",'"fi; .."-J#: "J ";í 'T
i"J'""'...l 

"l 
. 
"ou.*"r.u.t 

' r u\ e\Leí ÚEi doda. aLe|i lebo propďhbar'i

; plah|\(ew Jedrďé  "ýsia s,eonÚýn /Dú "obeE pa.h|ovné

.á řz /,/,, rÁ



*r fuadil piipadre san]rle. \yfefmé  sprárn mi o|g.i!J. lpojť né  s DeqplněD:D sv}ch
|é lo lDr]oLvě nebo r obecné  pá\nic\ p'edDisech \z.alhLjicIch se L

uce|u ulým a provoóvÚ i piedmětu 'Jchtu
D v)klidil u\ó' predhé l pac|.u Ae dni s\onČ efo pac\|J q m Záfuadť  zpracÓ\óebo
pm|oto|u É i predal prcpdcnlo\a|e|ú m L Řdné m sEW odpovldgjicir oěaé ;U ú hei a
:eodele'fu ? YliD. s on]edeŤ  nc ú ce|Ť  pro.eaeoe upra''1' opoglé ne \.e.\ É UÚ,
Imnjcb oznďeni a podobnjc\ anafu' a podmi1ď fuoten)cb \ Elo ý]ouvě' PmbÍ i
nemá pBvÓ fu Llť aenl ialďo'i! oalT"dy /a áodno.en: pi€dměfu ptrbE. vŠ ecb rďokU;
v rzsÚu mNna]ně pňpGlrlé m vzda\á
ml /Pm@vJl.PŤ hhd pobebnych o!Í ov. jdPby J LplaL pE!Ť hu p'chfu-. ̂ lerýje loýmerpieí  oŽlt prcprhloÝak ů n neipo/dé  | | Úedenl Nale0dm' mc'ic p'ed ul'oT;;n mjrJi
P.okld b) @uvj. idPba ii ú pBvy pEdnť lu oactrfu né ly \)zaova oaenm: .ra't1 cr
3|á\ebnýo po!o]eri.je na Io pÓ\ ' 0e1 ppp&bbvaIe'e vČ fu upo/omiI'

a) j€dlat v ií nci prcvoeváni Předněfu pehtu vloslnin jné nem, na vlást]tj ú č et a v]6tn'
adpovědnost
bl m ýé  nákl€dy hn|i vjhJadré  na niaech ! p'oclrác\ piedne|U pJlhlu vhoú a
Wmacfo a re(lm afuČ eri. q ou'ci l' popé ta('jeho pooniMEk(e Č lmos',' ]{ p|opa8aci
p.e.mefu páchlJ a t prpdsr| poiÁdán jedDo.áóť ch dko povaoé nycb \ 4á.u p.ed;.tu

c) m své  ná]dady uaí stit na !ředměl nájmu i
c) pověí t č i !Yuž í ! z ú Úelm prcvozoviní
osob je vš ď odpovědný pachlýř
d) vloŽit inv.stice do zhodno&ní
9u.bl6u vš ech propachlÓvalelů

v j€ho pÓí on{cn reklfuU libovolné ho piýovm
!řednětu pachtu deli osby; u č imost Í ěchlo

pledmĚfu pacllu poe na zák]adé  v.'slowé ho plsemho

č tálek l.rl
Pť Í Ýt a povinnosti prcp&btovat€lů

l' lrcpachtovateIé  mji p!ávo p'ováděl tontÚlu !ž iýini a staw
!ř€dchozí m upoŽoměni pa.htýř ú stdě nebo pÍ semě mhřná]ně jeden

2' P|opaclrrovak|é  j\ou Ňvitrl ph piedáI. pieon'efu pehru do Un.in| pienec|a| !'ltdnělp&hfo pehýi\e ýa\ J ZE5sbi|é r le siedrÚé mu ú L.e|u u/iý in:'

3' Plpebbvdelé  piedají  prbon pieome. pqchfu na z adé  piedá4cú o a pie.ira.|ho
polololl' ?led pied,í m oEdnelu pachfu p|opfu| o\Je.e ails|i m ýjj ;rr;d R\'l
hAicre\ ph':fujů  Pfupac| o\ak'é  se av'Li p'ed pooeD.áfln pteoáva.'ho plololo|u, v
sucmG l s mclrýlen' aJ's it \ pií padě /j'Š É r'vad b'áí |c|ch ! /ďájenl p'oLo^ ptfué fu
pac|ru l'1o 2vadJ oeProd|eDé  od9lfuL 'Pú  Hlií a pm.o/ 'chaly Koliileť ' f|Ti .JÓbte
aá z pi€deš lý.h náimů ')

4'.Pmjú .hlo\aele vdel ptedá.mi oledměfo fucntu odď/daji pocbrýii r||.e od ýtec\
vcnooL l1\chody f.fuar doŤ no\ilos|ia ave'i se. /adrou (opii'oholo k]'ie nepou2

.-78/ r,1,



bÝ \ědo'm| pactDŤ e' vp1oade be'jé  poLeoJ ýsfopu do nemov lo!t' konckfui sp'avce ci
J m pové f.nou osÓb( L|e.ájin bude sde|ene a b jin 'J } Lic od tJauďÓ lc dÚ'a ]i kli.
:: l"Y:'^*.lŤ '"! d\eií  pdri Prpahb\aďe oam poftbJ vJ^edrÓu Úcemjtmjel ! hodhy pied pňiezdet' poŤ oci c Vs u lele|oo: r' .o 77l 08'J 5o5. I ylo LILeŤ M xM) 7 pEpthlo%kli' Ť bo i h pove.sa o'oba vy^edrout t obc' Je.MblwMxooos.h.lť dý dm od 8'00 do20'30 hod.n' V pr|pa.é ' ̂ |rkr& nedo,de L !led.1n' k]..|]7 qny pacillyie. blde lo|o po\ až or áno 7a v"aé  loru}ť ni sm|ou!,r f \ sm. dú sledÁ\ '

5 !{pŇhbtdke Ý aLuj| na svdj n.i|ao aji.li| Pm piedme| p&hfu !E]'Š É li 9aveb dpoj|9efo odpo\é d0o9b Ž v|fulnjcNí  í fuovnoslj

6 Prcpenb\2lele jsou p$itri Ň.kyoon prc oijpad havfue vesrcou $LČ imoí  nLhouprc oosmefu |e|rch následlal'

7 Plopaď ovlkld maii p'jvo 9lzlvaL cpole:né  prc,loD ' lin,2e bafr budou vflá\áL bÓpEocDo^ dohodé  
-5 

ptrhýřm a do kuch}re 9po|uL|s nj](ú  L pnkí rj budoL'\sapoia.pFffi !cbodm' '/adn| \c\od pt|Í ýrl.zÚh]ea qf,oň tal'lUJdlolraviI

8'Pmfu.hlo\qeé  uilai|cl aparhfuy .]435 .' 'Jo37 neoLdou oo dobu Dachfu7 oďpecrÓstDc| dů vodl poLáLál vtect'oapamárt(h kactvn'\é  sboť é biř

Č |í nek I.III
sn|Úvni pokuta

l ' \$!lfo] i pach!ýi ýou \imU ke dnilkonť enl Óé chu áv*^ |\ lryk]iŤ nip'edmé fu Dalhfu.z pomrek u\edmý(h v c|áďJ vl odi ' '' p.sa' m'' |e poLirn a! adi propachio'a|e|:
sduhl pokufu \ e ýýš i o'lpo\ 'daj ( | '' I0 rcč n|ho pebbr neno :bok;.b" iou; D*hto'^m|oulou a RaZdý deD. o (1eD * knÍ n pŘdIir| ďedmé fu pdcnfo pÍ oo|oJ.,.pokJd .e
snluni sbďy nedolrodnou jinď

2'strJM,polJb je 'oiah" do a! dn] od doruČ si phemne s,^y p|opachlowk'ů  pebý'
KuM.sm|Lnjpok l ) r 'otoDduť el \edmyu(e.ké spor iÉ tyo ' . '  . 'u  ao. toroooj 'otoó

] l.h eflfu .m|N pokuq renl 'lol.e1o plá\o popachbva|e|ů  donďJl se náruadjpnpÚe zplsobmé  š (ody' a 'o iv pl p"dě. /e b\ im|uw'po(LE \ um: prcqsor"l'
vaik]ou š kodu v p|De !.yŠ ]'

č táneklx
záYě.€č nÁ uýanoveni

l ' Né ni.li ve snlouvě stanokmjinak, řidí  se právni vzlah n€zi lachýien a propachtovaleli
4Jnefu !6n$e!n 'Iond Č ' 8020|2 sb'. obcmký 2áIor|\. '. a!Ú]'po,.j"jŠ rch
pEopisu

2' v !ř1pádě dofuč ováli lisemoí i ý a iádně dofuč ené  považ ují  jat doku€n1y doruč ené
m 

.'dlts) Nefué  \ án]$. tb "Ť |ojv} a to do dob;' ldl iáio" r. a..".,i' p.p"j."
a€'0) JdF') druhé  sŤ lu\ni l|rďé ' |ď 2p|ás doluČ fué  ra em|ové  aft.) uvideDe
M|ez P|*Ť no{ s. po!ďaje za doruť eoou p'opJ(nlo\a'elů n | \ pripadě doru;eni poue

rzl' 4/t/--..2



jedí oňu z!rcp&ntova1elů , len j€ Pa! povinú  obÉ len doruč it kopii pí semosli ostalrrin
prolachtovalelum' Pacltiř nů Že sán ̂ olit' se keďn z Propalhloválelú  bude komunilovat'

3. lnfomace lodle č Lálku vI odstavec 5 pisneno c) é to snlouvy ěi jiné  reodtladné
iďomee si slrey zvaji sdé lit i za použ iú  tel€fomich č isel uvedených vzihlaú  Í eto
Mloury, rcsleklive fomou sMs' Pehýř n|jž e 9ám zoli! se ktďýn zprcpachtovat€lú

4. Přilohy !í pojené  t té lo Úlouvě s stámji jsji nolí nou souěIistí ' Piiionmi jsou: Přiloha č .
l . Kal6tálni mapa a Přiloha č ' 2 . PředávacI a Piejí m&i plotokol ý sezmen rTbvenl.
zďiz€li a invenláie' Piiloha ě'3 ú ředÉ  oýěřeí á !lo' noc k zlstupovánl p&hýřq Přiloha č '4
rýpis Ž obchodnfto Ejýriku pachqiř€.

5. Tato snlouvá je vyhotoveB re li€ch stejnoligmh . pachtýt obdrž í  jedno lyhotoveni'
prop&hováteIé  mmž lé  Ing. Josf a Ing' simona Fauadoú  oM!ž i jedno !'hotÓveni a
plopehtovatelé  mež eIé  Tonaš  a Michaela lalladovi obdÍ ž i jedno ryhotoveni'

ó. Tato salouE nabí é  plátnosti a ú č imosti podpisen obou snluvnich sirar. lokud by
něl(eré  z utaloveni té to sÍ  ouT bylo nebo se sí alo neú č imým n€bo í epovedilelí ým,
nebude tin dolč eM platí oí  ostatnlch Ustanovňi teto sdlou!5,. sÍ tluvni stley se v tltové Ď
piipadě avaji í al$dit í eú č imé  nebo nepÍ oveditehé  ust&oýeni latoýn' které  s€ podle
sny9lu a ú ěelu nejvice bLiž i ú č €lu neú óimé hÓ nebo n€proveditelné ho utálovmi.

7. snluvni strfuy se dohodly' Ž! dé Ika promlč eci lhů ty k upIatněni vš ech prÁv snluvnich
srEn z 1é lo sÍ nouq lTlývajicich bude deset le1 od doby' kdy právó mohla býl uplahě.a

8' sm]M]l ýley výslovně llohlďuji, ž € jsou t !ú vnimu jednáni *la z!ů sobilé ' ž e lalo
Úlouva j€ Prcjeven jejich pnvé ' udité  a svobodré  Wle ! ž e si nlto smlouw podobí ě
pieč etly' Žcela jedí oznďně pomměly j€j í mu obŠ a]N' lloli klelé nu nenaji ádnýcb ť bÍ ad,
uaví nii ji doblovolně. nikoli v tisni, lod nátlaken nebo u nápadně jednostmě
í ďýhodných lodmlnek a taito ji podepisují '

9' Tuto smloun je nož né  něí it po@ na 2át1adě pismé  dohody vš ech smluní ch stre'

a* P-.!9zorq v ť '?'2' Í '''' n. ?'...?-zolg

ÓÚýooRllÚss'r'o'

'/"/'*
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Pří loha č .í
Katástn'lnÍ  mapa
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:2 'Přcdáv.cí  ! přgjinací  protokol so g'namem vvbavení . zaří zoni a Í l'cntáí .

]rd |!Y (ohí ). ! @a]en Y Í &hé

'ehj ú í |MJ !e|!b&í fuk]i

:!! e.e Jd r Á. |fik B. t u di6l

'á{ry m fu ďí ! 'ďoii ! wjrý.h ohqt idJi
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outdoÓ. Plus' s-|'o.. B].L|ická

Teletor +420704388370
e.|naiI i'ÚbrdoUtdoon'ui'a?
( dá|e'iakoýJ!ocnjt!].. ]

Ján Hrč k' '  ná.,22'07,]98], rč .
:77]8 Mělnické  Vlelno'I elclon +420771063 j95
ernail jlq UqL44!?L!!t-e
l dálc iako ''anociěncc..)

PřÍ loha č .3 ú ředně ověřená p|ná moc
k zastupování  pach!ýře

Phá moc

4: |9/4. ('-1x (rU ltm! 7i;sl,'upcna !dnrLrir I

8]0?]2/70|ú '  L  v .k b\ tť h s|d ' ! l c  { fu ' |  | ] l  .

K lUn U a )} ' /nnoJ i |" l  ? fu|Upovu.  | r i  nÚdn|fu |É cI ioť n '  l  nIo ' ' '  \  |  T ' ' { ' J | ' '  L
nc olu KÚr|k|c( \ Ie! Í .'|ri \ Kr|Uno.iť h.,!

V l l ' jě dne l8 ' ři j |a 2o19
//r-- ,t'- E''---' ..-'-' "-'

|,é í l.]onáš  ouk|oo| pl!s s'r'o.

rU| f ,  p l ]  o l Inr ' (  v  | r I i ť m l !dah!  | i I i i I l I jn

l8.rijna"20

-/y''-
rÁn Í 'kč ka '/

-/. Í Ž //,4z/ -.,



Zmocnirel l
outdoo| plus, s'r'o', BtatĎická

Plná moc

4219/4, 628 00 Bfro AsÍ oýpená jednalé lem

Tiť ''r'fr si-i,T{iE'.i-mil; Tóir|75ó.l-'Fi.ls
vl;5lnoruinó !bd.pla]: full Jo.dš
i i;ii.. ilt'i:li;il.v:9'03i]::!tsil,'*.í '
'.'^,',t',''.,,i!iÍ iiili.Í l){iItil,'*.',

( dá|e jďo*mocni|f| ')

J''n Hrč ka' nar' 22'07' ] 983, ť 'č . 830722|7016, trýale byÍ em sí djiš tě stí €d l 26.
277 38 Mělnické  VtelĎÓ
Telefon +420773083595
e mail ian.tu ka@seaan.cz
( dáIe jako ''zmocněnec..)

K loml ab) '/mocn;le]e 7ásfupoÝa| Óí i podPisu pachlovnI sm|oury o prorá]|nL
penz|onu KonIk|ec v Jestřabiv Krkonoí .h 69

Telefon +420704388170
e-nail llbl@outdoomlus.cz

V Bmě dne |8' i j jna 20 |9

TUlo pinou mo. v pIné m

llí Í $'rffllí ;,!"

v Bmě dne

JÚ Hrč ka

8'ři jn!

t - / /

Ž w /4,y'/^,/



Pří loha č .4 výpis z obchodní ho
rejstří ku pachtýře.

--r 9 o.ó€n2olg

t
:eda c 11] 74o/KsBR K€jský soud v &ně
EE.'Í i trm! ouldooÍ  p Us s Lo
5''o B|alnjck. 4219/4 Žideni.e 628ooBmo
|d.djfi k!č ňi ěi.lo 03073]3g

Právni'omó spoieinÓslsLo

ryroba obchod a s už by neuvedené  vpří lohá.h

oen vzniku lunk.e 9. duben2019

prodq kvasné ho|h! konzum.í ho hu a ihovin

1

Jednate]jedná Ža spÓ e.nost samostaině'
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Dodi&kč .2
PÁcHTo\4\i sMLoI'vY e dlc 3o.l0.20l9

Dneš liho dng běsi.ea @kunč .shí li:

Ing. tG.fl.Ir.d.,
l č  6ó0'I12443'
b}'l9mBorcwk'54J']9o16h-ána21 ÚkzÁaaÁIÁy
tlefofi +4' 603 3]3 931 áajt josďlŽjla&@gma]'@

rrg.simuF l.dovd

bybnBools&í 54tr|$|6Elná2l ujezlnadl.sy
É kfú :42a B| 4165,

b}fuoBobwln54119016Práha2l Ú'igzd.adI.'y
elefon: +420 6{B 302 944

Mtt.€|. F.!.tl.Ý..

bytm Booslá 543, l9o 16PBha2l ÚjŽdÍ odLesy
i.lďón:+42073l 476553

Úai]: MI3I'dot@Eaú u

PtÓ ú .€ly lé io sntd!], bď@ej s!oj6i: č 'ó' 404l0lm43r'03m
b.n}mi spojai pmstÓž .nijí !to!. č 'rí : 4I !6695€3ma00

(vš cbni*obeÉ &Limir. 
"]Ňp-Í [yýelí )

ó23 00 Bhczillařc
IČ o:030?3l3q
DIč :cmaoB|3g
z.JEÚáÍ ób.lodb'hoslú tvBbisp-a ltl7|0c
zslouprí iedinýnj€dBtd6 P.ť m Jmáš e' pó uŽ!Ť.rí  mtdnryhtDpáápNaelm
@bouJám EÍ &o! E' 2t07.t9ýJ' rč ' 33ď'22'016' b},tqu: sidl]š lě sllÉ d l ,27? 33
Měbic*é  vl.h!o' Té I.fon+42073033595ja5rcka(a}m'cě rÍ řýbrd€ É  Lmlalfu l
@bou p.chlýd.
e @il outdodptu@!tue.El.: r.420773 033 5e5.
Uřcdně ovffi ip|n' ú Óc pDDaa Hrč kU jelmohu *bsnJo6''



Č |i!€kÍ I

Plchtov!é  3 zp.sb jeho ú hBdy
Piclrovř a Lž í vá'í  pidnřdpafu] urcd.lcho v č !É jk! | p'cnto!Ť j mldry z dn. ]o.ro'!l'je
pm oMobi o.t0l.ll2o!l} do 3t.10lol2 sem dolldú  m,t|looq- Kč  (slo\.Í  č 9řicd iní c tú !
ěeskýct) nez DPq ú č iič ft' Pro Přbad' ř by v pí ú běhu lrvfui !é to gí ourY doš ]o keně!ěná fué
pPpa.hbvaalů  B]c ze by * sbI p|'ti DPH. o .eÚý bv b) l pJfhtyi !}r1'1l!e p&hý Jc Potrn
uhndn L t ymě,c.é fu pdl h|ohé fu DPH \ zaL()MsfuoÉ né  vi š  PI?bé pp de.obdobi' v ptí @-
z. v dobé  ts\ iI| pacbfo dojd€ &e áé oé  plqjli něr'' bud. u!é j@ č ;fu De!Úo pdb;r;nd;
!ř€lonení t platdÉ m kl@ norc ú Ěný

Mú ďi.Í l.
dodltelú  2 F.ct.omi'DloNT'. de3|LÍ }lol4:

č r.m&r

Dob{ ! podEí tri.y locttl
lfu dodel p'chloni sD]mv'y 2e dtr 10' |o zolc '.jMvÉ  pDdfu;d d.b pJel o óž  Fky.

Č 1in9klII

z{vč rdli Út.'ďdl
l ' s ví inlou ustaÍ .vai něnč nich tiÍ to dodatlcb č ' 2 zful.í Eii osilE'l BfuoYmi pmhlD9i

sb]óuq adnc 30. lo20l9 v p!frcli

7 Pň]oblú nlnnč  oEMá o|tr/ mocpm pÚa llr.kL piipoieú  l lomú o do&th c' 2 paňMi \n] 97e dn. J0'Io'm|a se s@váié i Ť ú bou ýuái řotud budepiipojm ddfue bud.e;
podpýsnrú Bic[ st!& Espel'liY€ jejicnzfu pcli a dfu !í Et!Ýt!i

r Ť !bsÚJoutajevfbbaa!eli..hsE|ml'É h pJchýobdŽiFdDlýfuai.prFďfu dé
nfiŽeré  Ií g 'fue| ! bg s'Dofu F'l|.dov| ohdr'' '.doÓ whobýď i J prc!(bb@le E'd
Toní š . Micňáé |aFalladfi óbdž i]tdlo vytolwú '

a' TatÓ filom í .býú  PlaaBd ! ú č ie6ii Podr'im s!Í Mich stm'rwÉ kýé jejjchzisÍ pcn'

5. smiuv.í  strMy výslovně pfublaš uji Žojsou t pfáýní mujedÍ í ni zcebzpú sobil'i ž c leí b dó&t&á
2 laclloú i ýÚ]mryz dft30.10.2!l9jc projď@j€jjch!É vé . uč ié  a Mhodm vó]c a ž t .i M
smlouv! poďobo€ pilÉ ďiY' 4ela jedÚomĚlé  pooaalé |y i''jinu obs'b!. pBb h.é nu nemi
zldí ých ýýtJ?d @vř4j ii dobrcWbě n Boh ! ú dL pod 'á|]']en o.bo z! Dipdtré FddÓfuÉ
nďýhodnjchpodoinek. b}b jipod€li$li'
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Dodstek ě 3
PAcHTovNÍ  sMLoUvr rc dno 3o.lo.2oÍ 9

DÍ dš nlho dne @ěsI@ ! óhr ú č .í nloi:

b'{fu BoEB*á 543' I90 16 PEto 2I - Úlé zd ne| L.sy
elerol +420 603 333 931 e-noiljosf.frlad.@gm. .m

IIg. sinou Ť .urdo}d,

by1.m loBská 543' ]90 ló lBlu 2r - qé zd md L.!y
rlofon +420 ?31 476 552

bj/tel Bods*t 543' l9o 16 PEto 2l - Újed ed !.5y
lelon)n: +420 603 302 944

byem BofiBkó 543, l90 ló PEJE 2l - II.zd n.d IÁy
k|ef.ň: +4m T| 416 55a
e.m MrdbdoÝn@am'oz

Pm ú č dy té losr]ouvy: bad$vni spojcí í : d'u' 4o1|o|o04]&3oo
bÚkovď spoj.ď pfo sIož onj jií oB: .'ú : 4l |669'o]3r'moo

(vš ichni slol.ěně d'lc j.n j.ko,'prcpehloutelé ")

DIČ : czo3orr]g
zaF''áuobohodní hosouduvBÍ ě,sp'a' ll]74oc
zasioÚ!{áj?dinjĎjé dnat9lÚ PoEm JoiÁš eo, pro Bú hní  snlowy '.í o!poná povtř!@
MbÓu JÁnoD HrttoU' B' 22'0?' I933' ' 'c' 8Jo722'o |ó' b'Em: slďiiÉ  ftj 12ó,'2?7 3s
Mé bi.ké  vt|nq Ťelďon +42077J03]5o5jfu'\rcka@Eemmlz, l@ly bude É } ú nbhí ,

+miil: oÚd@Ť|E@*fu'o ||€l : {-42o m $3 595'
l'Řdl é  ověl.n' plno Eoc pfo pAna HdkU jo pr|bhod ďo !T|ou5 '



uayř.li knlo
dodllekč '3 p'.btov!Í shlour1z.drc30'10'2019:

č r*k I
PřRhodoé  !Í Iž bi prcbÍ ovnóbo

t.Teďo dodalek pohlovni snlouvy ze dde 30' lo'2o19 sjalnává pfu.hoddé  sniž eni pachbví é ho Ó 3oelo
\  m\J . [hd.b .  \aé enak!é F70.0 'ab .d í vod nut .  ' é ho D.eru le l  l ovo^\  ob 'ekuJeý ido
\ K o o'rch č o.. mmu doí o' oů ' ň|'u !'yh]sen opJŤ n' La3do' cF' ."'"'|":i 

"pfu@ú '
2' za mé s].e dub.Ť ' k!ělen a č é Í m 2020 s9 dle Iohdo dodatku č '3' pachýi Žveuje uhmdit sniž ené
oAh|o\Ň \e vj 'i ]|'000'00 K( d eJ!nť  |do4'd'é cel 'edť n 'i 't (oÍ U1(cskj!h, a p.opeh'o\arcli
s leo do{Áně upÍ a' enj m 'va2&em pmhti tt soulrlai'
3' v pií padě, ž e č  stmy Pa.hýřg jiŽ doš |o k ú ů radĚ pachloÝné ho 2 měsÍ cg duben ''ebo |o'é len
ďnebo č .ryeí  2020 v!]né  Úš i' pehtýr je opáví ěn č ástku, r1eiá prel)'š ovala sniž ené  pa.htovní. i ednd; 'o ' ' osn]o . \o ' ' upo( '  I  J  q0| ' . ' dďn o|Át i  D&h 'o !né o o 'e|os\  k tno{  +}\d]c
pŇhfjí  PmpehLovJkk pisennt 5'Í oamď'

clí rck Il
záYěrc.dí  osl.noý.li

l' s Ýýjimkou ulanoveď hěněný.h timb dodaú en ě' 3 zfutávajl oýahí  utanoÝení  'ehrdvní
smlouvy ze dne 30.l0'20l9, vč ebě jejÍ ch doddků  v plalnosli.
2' Piiloh4 ú t€dné  ověŘná p|ná moo pm pM }tltia' přjpojená k lomulo dodalku č '3 pehlovni sm|ouw
E dne ]0 ' 10'201 9 * liivá j ej i rcdiInou sÓ Úč ásti. Pohd bude ptipojena dodatč ně. budou !é í  podpisy
snluví icb í fu' rcsp€ktive j9,jhh zisfupcÍ , a dalun !,]ihotoveni'
r' Talo smIouvaje rfhotovend vo tieoh í gjí ophé ch . pach!ýi obdJž í jedno rfholovenl, popachlovateIé
nánŽelé  Ing JosefFal|ada a lng' sioon! Fauadová Óbdlž i jedno l]'hÓbvení  a popehl.valg|é  ňú Ž9|é
ToDáš  Fa||ada á Michae|a Fa||adoú  obdrž ijedno }Yholovení '
4. Talo smIouÝa Dabývá plal.oýi ! ú .iinoí i podpnen smluvní ch stm' respeklilgjejich z4slupců '
5. sm|uvní  ýÍ Úy týs|ovně moh|a.ujl' ,e Fou k právní nujedií ní  Tela způ sobilí  ž . tento dodalku č .j
pachtovnÍ  sm|ouvy z df,e ]0'10,20|9j9 prcjevem jejich pú vé , Udilé  a svobod0é  vÓle a ž e si tulo
sm|oun podobn'! pře.etly' Zela jed'oaač né  poÍ oŽuí é l, jejiú u obsahq proli ktlé mu ngmájl
ádiých výhÉ d, Eví BjI ji dobfuvÓ|ně, niko|iv llsí j' pod nÁt]á]€m í ebo a ú padně jednost!trě
neÚhodí ý.h podní nek a l'rí o ji po'lepisuji,

, ..ll.lr.i.....a* .:.:.:. ..o

':.'...:r1.. d". .1 | . r]02o



PLNA MOC

outdoÓIpls 's . i .o 'Blatnická42l9/4,628ooBrno Ž idenice.IČ o08073139

zstouPená jednáteled Percm Jonáš en

udó|uj ip lo0Í mo.

Jálu llrč kovi nÍ r' 22.7.t933' bytĎ Monické vle|no,sidliš t! Í řed 126'27733

k tomr! áby zstupolal sloleč nost ve vš ech věcsh a pii.jednání  s í lřady, o!gán' slitlí  správy

a orgoy nisEli seospniÝy' p@vnickýni a ryáckýú i osobami, vů č i ú tadur' sli'1nin

orgánů ň a orgánú Í  Í ú stí i smospráq, pnivnicl'ýn i ryáckýň osobám' zejmé ú ;
. č ini] jné í m spolč enoŠ li veš keré  ú kony, vóemě ú konů  pisemrýcb'
t podával náWhy a ádosti'
. přijiná] veš k€É  doruč oÝlné  pisemosli'
. ;oááuuLřádné imiBořádoé olEWé prosí ředky!fi s!!ávní c\ soudnic\č ijjných

ň&nich a vzdávar ýjich'
. pjj mdl p|n{ í  r4mkú ' e'.l \ pJ |et ooa?ovJ a p| 'r1dne |ť p.né De ní  or J F m;hal'
. ;á\al ;p|abá e í áro|)' p.Padne "c | árck) v/od.a| a uaú -dl frí í J

Tato pt'á noc se uděluj€ na dobu leurč itou'

v Bmě drc 4'břeaa 2020

ové fuE.j loiož ká . Lelr]iaci
pdl! Né l.|*i ltljhy fo}h: N'ni
|lájtí !ú í é  p.d!Í *]; pďP J.í Ág

Dďu e !i;t' i.i!ani: zů le !9s4t

poasa FqtJ: iiJ.l.q |'áryj stďá

Dú  ěi. pfu{]dii'd!}I.t.i!:iÚ|iI

66Vti,|l



Dodatek č .4
PAcHTovNÍ  SMLOUYY ze dne 30'10'2019

Dneš ní ho dí e, měsí ce a loku ú č astní ci:

Propach(ovaIelé :
l. manž elé

Ing. Josef Fallada,
t.č . 66051.1D448,
b}tem Borovská 543' 190 16 Praha 21 Ujezd nad Lesy
telefon: +420 ó03 833 931 e-mail| josef.fallada@gmail'com
a
lng. simona Fa|ladová,
r'č ' 665226/05I6,
bÍ em Bolovská 543, 190 16 PÉ ha 21 Újezd nad Lesy
te1efon: +420 73 L 47ó 552

a

2' manž cló
Tomáš  Fallada'
r'č .720.7301006,7 ,
bytem Borovská 543, 190 16Praha21 Újezd nad Lesy
telefon: +420 603 802 944
a
Michaela Falladová,
| 'č ' '735903/0195,

býem Borovská 543, 190 l6 Plaha 21 Újezd nad Lesy
telcfon: +420 731 476 558
e-mail: !!!q!!!9yq@s944442

PIo ú č ely té to smlouvy: bankowispojcní l č 'ú ' 4041010043i0800
bankovní  spojení  pro slož ení  jistoty| č 'ú : 4116695033/0800

(vš ichni společ ně dálejen jako,,propachtovatelé ..)

a
Pachfýř:

Outdoor plus s.r,o,
Blatnická 42l9l4
628 00 Bmo-Židlenice
lCO:080 73 139
DIČ : Czt]8073l39
Zapsaná r,t obchodní ho soudu v Bmě' sp. zn' IlI,/40 C
Zastoupenáiediným iednatelem Petrem Jonáš em, pro uzavření  smlouvy zastoupená
poVěřenou osobou Jánem Hrč kori' nar. 22'07.198], r'č . 830722/7016' býemI Sí dliš tě střed
]26, 277 38 Mělnické  vte]no, Telefon +420773083595,jan.hcka@seznmam'cz. kte|ý
bude té ž  kontaktní  osobou pachtýe

/,2.



e-mail: outdoomlus@seznam.cz ,tel.: +420 773 083 595.
Úředně ověřená plná moc pro pana Hrč ku je pří lohou té to snrlou\T.

(dále jen ''pachtýŤ .)

uzavřeli tento
dodatek č .4 pachtovní  smlouvy Ze dne 30'10.2019:

Č lánek I

Přechodné  sní ž ení  Dachtovné ho
l . Ien|ododate|pachto\n isn,ou\y, 'edne]0 ' |0 ' )0 lq. jednárápiechodne.n i7eni
pachtovné ho misto 40 000 Kó měsí č ně na 30 000 Kč  měsí č ně a to za měsí ce listopad 2020,
prosinec 2020 , leden 2021',í !nor,202l, biezen 2021 a duben 2021' Dů vodem sní ž eni
náJemné ho
je nuccné ho přeruš ení  provozu v objektu Jestřabí  v Krkonoš í ch 69' a to z dů vodu \Thláš ení
opatření  spojení ch s pandemií  Covid 19'
Za měsí ce listopad 2020 duben2021 ' dle tohoto dodatku č '4, je pachtýř povinen uhradit
sní ž enó oachtorné  ve \ÝŠ i ]0-000.-Kč  mé sič né .

clánek II

Závé reč lá ustalovení
1. Nenili v tomto dodatkuč .4 pachtovní  sní ouvy ze dne 30.10.2019 stanoveno jinak, ří di se
pÉ vÍ í  vztah mezi pachtýřem a propachtovateli zejmé na ustanovení m zákona č . 89/2012 Sb.'
obč anský zákoní k' ve zněni pozdějš í ch předpisů .

4' Pňloha, ú ředně ověřená p]ná moc pro pana HIč ku, připojená ktomuto dodatku č '4 pachtovni
smlour'y ze dne 30'10'2019 se stává její  nedí lnou souč ástí . Pokud bude připojena dodateč í ě,
bude né st podpisy smluvní ch stran, respektive jejich zástupců ' a datum tryhotoveni.

5' Tato sm]ouva je vyhotovena ve třech stcjnopisech - pachtýř obdrž í  jedno lryhotovení ,
plopachtovatelé  manž elé  lng. Josef a Ing. Simona Falladovi obdž í  jedno vyhotovení  a
plopachtovatelé  manž elé  Tomí š  a Michaela Falladovi obdrž í jedno vyhotoveí í .

ó' Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti podpjsom obou smluvní ch stran'

8' Snlur.ní  stÉ ny Úslo\a]ě prohiaš ují , Že jsou k pnivní mu jednáni zceia způ sobilé ' ž e tento
dodatl.u č '4 pachtovní  smloulry ze dne 30' 10'2019 je plojevem jejich plavé , urč ité  a svobodné
vů le a ž e si tuto smlouvu podrobně přcč etly, zcela jednoznač ně porozuměly její mu obsahu,
proti které mu nemají  ž ádnýchýhrad, rrzaví rají  ji dobrovohě' nikoli v tí sí i, pod nátlakem nebo
za nápadnč  jednostrannč  ncvýhodných podmí nek a taktoji podepisují '

,fu z.



v ..!!Í . ?(... d'..4ó.'|,' zozt

Tomrí š  Fallada

v.l.E€ a," 4:4.zozr

Fallada

l!,. .

fu,1,!.rc flr/qft,/.L"

Ing. simona Falladová
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ZNALECKÝ  POSUDEK č. 24082/2022 
 

 

F. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán konzultant. 
 
Odměna a náhrada hotových výdajů byla stanovena v souladu s Vyhláškou o znalečném č. 
504/2020 sb. 
 
Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona 
36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.: 
264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v 
oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a 
odhady věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení 
a zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační 
techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,  
ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,  
ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a 
odhady podnikových investic. 
 
 

 
V Praze, dne 26.7.2022 

 
 

................................................... 
Ing. Tomáš Vingrálek  
znalec vykonávající činnost prostřednictvím 
znalecké kanceláře  
 
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. 
znalecká kancelář  
sídlo: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov 
e-mail: info@posudek.com 
www.posudek.com 
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