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úkol
Stanovení obvyklé ceny pro poťeby objednatele.

a ocenenr
Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenovóho předpisu vyhlášky MF č.44112013 Sb. v
aktuálním zněni, kterou se provádějí některá ustanoveni zékona č. I5I/1997 Sb., o oceňování
majetku.

Oblyktá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. I51l1997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by
byla dosžena pfi prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v oblyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlily mimořádných okolností
trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních ěi
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vňahy majetkové, rodinné nebo jiné osobni
vztalty mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštni oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplývající z osobního váahu k nim. Obvyklá cena r,l,jadřuj e hodnotu věci a

urči se porovnánim.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je deťrnována tržní hodnota - "odhadovaná
éásíka, za kterou by měl blýt majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajicím po patřičném pruzkumu trhu, na němž účastníci
jednají informovu,Ě, rozvážné a bez nátlaku. "

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe lystihujíc souěasnou hodnotu majetku. Ta je velmi
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se rrywíjejí v období rozvoje tržního
hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukomého podnikání. Použití metod a způsob
stanovení tržní hodnotyje také ovlivněn i účelem, pro ktery se tržní hodnota majetku zjišťuje.

Pro odhad tfžní hodnoty se používají tyto oceňovací metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (ěasová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpoětu
opotřebení.

Metoda výnosová
Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".
Výnosovou hodnotu si lze představit j ako jistinu, kterouje nutno při stanovené úrokové sazbě uložit,
aby uroky z této jistiny byly stejné jako ěistý výnos z nemovité věci.

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávaci)
Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobný,mi. jej iclrž ceny byly v nedávné
minulosti na trhu realizovany, jsou známé a ze ziskané informace je možno rl'hodnotit jak hodnotu
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samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

Výpis z KN popř. informace z KN
Snimek katastrální mapy
Místní šetření
lnformace a podklady posky.tnuté objednatelem a účastníky mísúrího šetření
Informace z veřejných zdrojů
Odbomá literatura a periodika

B"v1 se nacháaí v krajové části Veselí nad Lužnici, v lokalitě Pod Markem, v sídlištní zástavbě
panelových domů.

SOUCASNY STAV BUDOUCÍ STAV
Okolí: E byŤová zóna E průmyslová zóna

D ostatní tr nákupní zóna
Připojky: E voda E kanalizace tr plyn

B elektro E telefon

Okolí: D bytovázóna E prumyslová zóna
E ostatní E nákupní zóna

Přípojky: E voda E kanalizace D plyn
tr elektro E telefon

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
Doplavní dostupnost (do 10 minut autem):
poloha v obci:

tr MHD @ železnice
E] dálnice/silnice L tř.
šiIší centrum - smišená zástayba

E autobus
E silnice II.,I .tř.

Bytová j ednotka ve vlastnictví o velikosti 3 + 1 ve 3.N.P. panelového nezatepleného domu, s
balkónem, se sklení kójí a příslušným podilem na spol. částech domu a pozemku.

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc není situována v vem uzeml

věcná břemena a obdobná zatížení:
.ANO Zástavní

ostatní rizika:
ANO Nájemní smlou\y uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek
ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem
komentlář: zanedbaná údržba bfiu, byt morálně zastaralý.

Rizika spojená § právním stavem nemovité věci; nejsou
Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí

NE Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE Skutečné uživání jednotky není v íozporu sjejí kolaudací
NE k nemovité věci ie zaiištěn přímo z veřeiné komunikace

!



Index trhu s nemoviqí,T ni věcmi

Název znaku č, Pi
1. Situace na dílěím trhu s nemovi!ými věcmi: Nabídka odpovídá II 0,00

popávce
2. Vlastnické vža}y: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V 0,00

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo iednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vliw nebo stabilizovaná II 0,00
,6zemi

4. Vliv právních váahů na prodejnost: Bez vlilu II 0,00

5, Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II 0,00

6. Povodňové rtziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu IV 1,00

záplav
7. Hospodařsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III 1,00

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a

katastrální ízemi lázeíských míst typu D) nebo oblíbené turistické
Iokality

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a VI 1,00

obec, jejíž katastrál ni územi sousedí s nelyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní lybavenost (obchod, služby, I 1,05

zdravoínická zaŤízení, školské zaíizeni, pošta, bankovní (peněžní)

služby, sportovní a kulturní zařizení aj.)

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí pozniimce pod tabulkou Č.l přílohy Č.

3 oceňovací rryhlášky: 
5

Index trhu Ir = Po * Pl * Ps * P9 * (1 + 

' 
PJ:1,050

i:1

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

Index trhu Ir : Po * Pr * Pt * P9 * (1 + 

' 
P):1,000

i_l

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatrrích obcích nad 2000

Z

l.

}-

o

Název znaku č. Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotrróm funkčním I 1,00

celku
L rr"ruiniici rastavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční I 0,04

zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové ěá§!L9!99 1II -0,05

+. MoZnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: II -0,10

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

5. Obeanska vybavenost v okolí pozemku: V qkolí 
"er"o"ité 

uě"i j.
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6. Dopravní dostupnost k pozemku; Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00

7. Osobní hromadná doprava: Zasávka od 20I do 1000, MHD - špatná II -0,01

Y

občanská venost obce

Poloha pozemku z hlediska komerční vlužiteinosti: Bez možnosti 0,00
komerčního

v. ob}vatelstvo: konfliktní skupiny v okolí v okolních bltech nebo v
okolí

_0,05

-0.01
. i. \'livy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II 0.00

.:dex polohy
l1

Ip:Ptx(1 +rP):0,820
i:2

V případech ocenění nemoviqých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.l přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp : Ir * Ip : 0,861

V ostatních případech ocenění nemovitých věci 1e znak 7 až 9 roven 1 ,0:
Koeficient pp : Ir * Ip : 0,820

Zjištění aíkladní ceny stavebních pozemků pro k,tl Veselí nad Lužnicí
ZáHadni zjištěná cena stavebního pozemku obce okesu ZCv = 1 051,00 Kě/m2
Koeíicienty obce
Název koeíicientu
O1. Velikost obce: Nad 5000 oblvatel
02. Hospodrářsko-správní význam obce: Obce s poětem obyvatel nad

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a
katastrální území lázeňských míst typu D

03. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a
obec, jejíž katastrálni území sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 oblvatel

1-1. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod,
kanalizace a plyn

05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniění zastávka a
autobusová zastávka

06. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod,
služby, zdravotnická zařízeni, škola a školské zaíizení, pošta,
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kultumí zařízení aj.)

Základru zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC: ZCv * Or * Oz * O: * O+ * Os * Oe :806,00 Kč/m2

I
III

0,95
0,85

1,00

1,00

0,95

1,00

V

. . \ezaměstnanost:

I

il

I



hodn

spoluvlastniclď podfl na pozemcích

Spoluvlastnichý podíl na pozemku zastavéném stavbou bytového domu, bez zvl. vlivů.

Ocenění
Index trhu s nemovitostni 11 = 1,000

Index polohy pozemku Ip = 0,820

Výpočet indexu cenového porovnání

lndex omezujících vlivů pozemku

6

Index omezujících viivů Io= 1+ ) Pl:0,990
i=1

Celkový index I: Ir * Io x Ip: 1,000 * 0,990 * 0,820 - 0,812

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

Přehled použidch jednotkových cen stavebních pozemků

:
]

|:

:

Spoluvlastniclcý podí| na pozemcích - výchozí cena pro výpoěet
vlastnického podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem

Spoluvlastniclcý podíl na pozemcích - zjištěná cena

153 800,45 Kč

6 315 l 78 346

Nrízev znaku č. Pi
1 . Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - I -0,01

omezující jeho vsllžití - Pouze pozemek pod stavbou bytového
domu

2, Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00

věetně - ostatní orientace
3. Ztižené základové podmínky: Neáížené základové podminky !!! 0,00

4. Chráněná uzemí a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00
pásmo

5, Omezení užívárrí pozemku,. Bez omezeti užiuini I 0,00

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II 0,00

ZikI. cena Index Koef. Upr. cena

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
4 odst. 1 80ó,- 0,812 654.47

Parcelní
číslo

Výměra Jedn. cena

4 odst. 1 zastavěná plocha a 2569/10 235 654,47 153 800,45

bní pozemek celkem 235 153 800,45

12 Kč

-6-



vecne §ta

Bvtol,á iednotka
Blror'ájednotka 3+1 ve 3.N.P, nezatepleného panelového bytového domu, plochá střecha s krytinou
z ast'altových pásů. Bytová jednotka s balkónem, okna dřevěná zdvojená, dvěře náplňové.
_':lakartové jádro, napoj ení na všechny inž. sítě mimo zemního plynu, lytápění dálkově, ocelové
ž;:r.lr'é radiátory, ohřev TV dálkově, bez kuchyňská linka a bez sporáku, demontovaná kycí deska
,, -r , Podlahové kry,tiny PVC, y soc. zázemi keramická d|ažba. Zavllnutí vnitřní parapetní stěny
,. 

.:,. em zatékání. Sklepní kóje v 1.N.P. domu. Dům bez vlýtahu, Stáří b}tu cca 45 let. U by,tu je středně
: -: domu je výrazně zanedbaná údržba, blt je morálně zastatalý.

Zatřidění pro potřeby ocenění
],,1g]rý či nebytový prostor v budově § 21
3;dora: J. domy vícebltové (typové)
Sr islá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122

Popis a hodnocení standardu
(S : standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X : nehodnotí se)

Výpočet koeíicientu trQ

Podlahové plochy bytu koeficient dle typu
podlahové plochv

B},t:

Sklep:
63,18 * 1,00:

1,2 * 0,i0:
63,18 m2
0,I2fiř

Započitaná podlahová plocha bltu: 63,30 mZ

Konstrukce, lrybavení Obj. podíl [%] Cá§t
l%1

Koef. Upravený
obi. podíl

1. ZifuJady vě. zemních prací S 5,40 100 1,00 5,40
]. St islé konstrukce S 18,20 100 1,00 18,20
,1. S S 8,40 100 1,00 8,40
J, Krov. střecha S 4,90 100 1,00 4,90
_<, Krrtiny střech S 2,30 100 1,00 , ?n
,:. Klempířské konstrukce S 0,70 100 1,00 0,70

L-prava vnitřních povrchů S 5,70 100 1,00 5,70
.i, L prava vněiších s 2,90 100 1,00 2,90
" \-nitini obklady keramické S 1,30 100 1,00 1,30

S ,on 100 1,00 2,90
l 1. Dveře S 3,30 100 1,00 3,30
1]. \'rata X 0,00 100 1,00 0,00
, ]. Okrra S 5 ,l0 100 1,00 5,30
. -l. Povrch S 3,00 100 1,00 3,00

S 4,80 100 1,00 4,80
,:, Elektroinstalace S 5,10 100 1,00 5,10
. -, Bleskosvod S 0,40 100 1,00 0,40

Y



18. Vnitřní vodovod S 1 ,n 100 1.00 3

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 S ) )(| 100 1,00 2,20
22, Vybavení kuchyní P 1,90 50 0,46 0,44

22. Vvbavení kuchyní C 1,90 50 0,00 0,00
23. Vnitřní hygienické vyb. S 1qo 100 1,00 3,90

24.Yvtahv C 1,30 100 0,00 0,00
25. Ostatní C 5,70 100 0,00 0,00

26. Instalaění pref. iádra S 3,,/0 100 1,00 3,]0
Součet upravených obiemoúch podílů 91,I4
Koeficient vybavení Kl: 0,9114

l

Ocenění
Zak|adni cena (dle příl. č. 8) [Kč/m2]:
Koeficient konstrukce Kr (dle příl. č. 10):

Koeficient vybavení stavby K+ (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):

= 8 020,-
1,0370
0,9II4
1,0000
2,1670

Zékladní cena upravená [Kč/m'] = 16 425,59

Plná cena: 63,30 m2 * 76 425,59 Kólm2 = 1 039 739,85 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Staíří (S): 45 roků
Předpokládaná další životnost @DŽ): 50 roků
Předpokládarrá celková životnost @CŽ): 95 roků
Opotřebení: 100 % * S l PCŽ = rcO Yo * 45 l 95 : 47,4 %

Koeficient opotřeberú: (I- 47 ,4 % / 100)

Úprava ceny dle § 30 odst, 6 - morální opotřebení

Zdůvodnění použití morálního opořebení
Byt morálně opotřebený se středně zanedbanou údržbou
Sfiůka zamotální opotřebení: 546 903,16 * 20Á=

Bytová jednotka - zjištěná cena bez podílu na příslušenství : 535 965,10 Kč

Oceňované jednotce náleží spoluvlastnický podil na příslušenství stavby a pozemku.

Spoluvlastnickýpodílje: 63l5 l78346

Bytová jednotka - zjištěná cena = 535 965,10Kč

o 5)6
546 903,16 Kč

10 938,06 Kč
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roynávací h

porovnávací meíoda

oceňovaná
[ žitná 63.30 m

\žer:
Lokalita:
Popis:

Prodej bytu 3+1 67 m2
P. Voka, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I

0,93

l,00
1,00

0,96

0,97

Bytová jednotka osobního vlastnictví 3+1 se nachází v obci Veselí nad Lužnicí
typovém panelovém domě a je umístěná v 5. nadzemním podlaží. Vnitřní
bytu jsou vápennó, okna jsou plastová s dvojsklem, v části bytu vó. žaluzií,
dřevěné plné a mají ocelové ztírubně. Koupelna má keramickou dlažbu, v kuchyni j
podlaha řešena linem a kobercem, v ostatních částech bytuje podlaha řešena
V části bytu jsou naistalováay vestavěné skříně. Do bytu je zavedena elektřina
napéti 230 V a 400 V. Byt je vybaven ústředním topením (dálkovým), topná
tvoří závěsné radiátory a je napojen na dálkový ohřev vody. Zemnl plyn zde
zaveden. By.tová j ednotka je v dobrém stalu.

Dispoziční řešení byhr: celková podlahová plocha bytu činí 65,06 m2: pokoj
m2,Ložnice 12,35 m2, obývací pokoj 76,37 m2, kuchyně 12,23 m2, koupelna
m2, WC 0,99 m2, chodba 6,2I m2 akomoru2,O5 m2. K bltu náleží sklepní kóje l,
m2.

Bytový dům má celkem 5 nadzemních podlaží a nemá podzemní podlaží.
jsou železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové montované. Má
střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a pro konstrukci kl
prvků byl použit plech. Vněj ší omítky j sou štukové a plášť j e zateplen
Dům má spoleěné píostory: vstupní prostor, schodiště, kolárna, koěárkárna. Byto
dům je v dobrém stalu. Na pozemku nejsou trvalé porosty, není oplocen a
pozemkuje rovinatý, K objektuje bezproblémoqý přístup po zpevněné obecní

Bližší podmínky prodeje a více informací na vyžádání u prodejce. V případě,
prodejce disponuje znaleckým posudkem, najdete ho ke stažení na našich
strfukách.

Energetický štítek nebyl vypracován, prodejce upozorňuje, že uvedený údaj
energetické náročnosti budovy je pouze orientační.

L-žitná plocha: 67,O0 m2

Pouzité koeficienty:
{_ Redukce ceny dle zdroje inlormací
i{- \'elikosti obj ektu
r: P.lloha
r] provedeni a vybavení
,{ j Celkorí, stal,

: r,_,r natelné jednotky:

_o



K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zptacovatele ocenění
Cena Užitná plocha
tKč] t-1

1,00

1,00
Celkový koef.

Kc

Zdroj : www,sreality.cz

Upravená i. cena
IKč/m']
9 436

Jedn. cena
Kč/m'

10 896

Minimání jednotková porovnávací cena

Pruměrná j ednotková porovnávací cena

9 436Kčlm

Maximri.Llní iednotková porovnávací cena

9 436Kčlíí?
9 436KéÁí}

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Stanovená j ednotková cena oceňované j ednotky

Celková užitná plocha oceňované jednotky
9 450 Kč/m2

63,30 m2

598 185 Kčhodnota

porovnávací hodnota
věcná hodnota

598 185 Kč
548 362 Kč

12397 Kěz toho hodnota

_ 10 -
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omentář ke stanovení

S ohledem na technický stav a umístění oceňovaných nemovitých věcí, nabídku nemovitých věci na
relevantním trhu a nastavení tržního sentimentu stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitrých
r ěcí tak, jak je uvedena níže.

Ing. Ivo Ludvík
Vaněurova 2904
390 01 Tábor
telefon: 381 25 17 16
e-mail : ivoludvik@sor eta.cz

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č.793-45/2018 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 793-451201&.

'hl
/(

l

1

Oblyklá cena
598 000 Kč

, . jboře 10. 08. 2018

Znaleckiposudek j sem podal j ako malec jmenovaný roáodnutím Kraj ského
soudu v Ceských Budějovicích ze dne 29. 10. 1997,čj.Spr 1454197,pro
základrll obor ekonomik4 odvětví ceny a odhady, se zvláštní speciali zaci pto

nemovitostí a pro základní obor

-11 -
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stran A4
Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Povodňová mapa
Fotodokumentace

1

1

1

4

Iníoíůá<c §Jcdnot.e
538Á

jédnotaa.l,d.:énij c.dle :áioó! o llálin|ctri brd

,--,- 
""r_=,r,a.-'rr"u''

'r:
6315rE346

l

l

i
I

]

]

L

l
i
l

i
I

ťl§b !v:

Vlastnici, jini opřávněni

AMM ,.6.. Mliňiká }6 gub...i i5000 p6h.6

způsob ochrany nemovitosti

N.fó! .ýdor{ňy ádna zPŮš.ýdor{ňy ádna zPŮšoby ochÉíy, _,__.*_,__,,]

on]e2ení vla5tnického píáva

lv,lovany ždna jiné áp'ry,

árt vni p!á!c lmluwi

]iné rápisy
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Q} zpráva o nebezpečí povodně cap
l&dJl,,rhoče5lťý lr,é]

o+ií.-3i Ťáhar
óet - čáit oh.si ve§€li nad L!žnri - V!íÉř nad !uin|ťí l

Ullt§t č.}/čón x žEgtěY[E sj8
p,§čl 19iBl

Riziková zóna pro vybranou adresu

I zónr l | 7i-a sě ]rr.irbu,ehim -Pbeipitún ,v<|cy- F6\rdnél ?,!nlaJy

Doplňující informace

§§úfudnke 9-1T§K1 x: -736854 Y. -1 1457§l
souĚ3dnicě cp§k lal 1t9.10'{4,08' ri 14á41'3s,6,r'
{ňd .dřÉg!r! 6721a51 {d. .é€lďnl ntitAjrJ
přť§nó3t! aor.5á byIá ?an€atoa s pie§lo§{i .16 §avdml ob]ekl

Vysvětlivky PojmŮ

Na žélla.lě vyhtxln.)[eni íšř.lŤ asF.ktŮ j§il, d.ilnoýánY 4 l-dfifni rrdvnr!ňóýé ?óny podl. mifY nflrřrFrřl ÝýírYtU povónni

!za* , - .ó* 
"" 

rln€.tb.telnýrí neb€zpgtffl VÝ§hyi],r 9o9cdn§/ .lpl8vY.

lzóm 2 - .&É § tížkýrt í€bežp€čtn Výlryu ,]oÝ§dnÝ rádavY,

!zo* l - lóni 5e,tlednfm n€lrezp€čím výsliltu 9!Vcťré/ ?ápiavY.

!zon" n - .óna 5 vYsokfin nebeepcť&§ $.kttU pcvo§nó/ ziplrvY.

sírúřaírnk], s-JTsl( (sÝ6tém |€daloúlé tíhono{íetíltké !Ílě k.táílráhrÍ) - {eodeu*ý EutJ|ddll,!írvý §ystÉjl pourl\,d,li v cR
Kód ádí!.Y - pi.fiáVr.l kad á1..rrňó Fý.la d,é íérk:rj q,i]A\

l
l

l]{ERn/aP l
ll
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