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1. Nález 

 

1.1. Znalecký úkol 

 
Vypracovat znalecký posudek s odhadem tržní hodnoty v místě a čase souboru movitých věcí 

ve výrobních prostorech společnosti Bearing Solutions Europe, SE na adrese Služeb 3056/4, 

Praha 10. 
 

1.2. Účel vyžádání posudku 
 

Znalecký posudek je vypracován na základě požadavku zadavatele, kterým je Mgr. Gabriela 

Švecová, insolvenční správce dlužníka Bearing Solutions Europe, SE, Malá Štupartská 6, 

Praha 1. Účelem znaleckého posudku je odhad tržní hodnoty soboru movitého majetku 

v předaném seznamu majetku.  

 

1.3. Podklady 
  

Při ocenění vycházel znalec z podkladu – z předaného soupisu, ve kterém je specifikován 

oceňovaný majetku, zaslaného objednavatelem posudku, z informací podaných objednatelem 

posudku a z informací od pana Bartáka (zástupce dlužníka) zjištěných při místním šetření – 

prohlídkou věcí. Dále byl při ocenění využit zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

 

Podkladem pro vypracování jsou  

- informace zadavatele  

- soupis movitého majetku 

- výsledek prohlídky 

- ceníky prodejců použitého zboží 

- přednášková metodika Ústavu soudního inženýrství v Brně 

- informace z internetových serverů 

- fotografie pořízené při místním šetření 

 

1.4. Prohlídka  
 

Prohlídka byla provedena dne 20.06.2022 v prostorech dílny společnosti na adrese Služeb 

3056/4, Praha 10 za přítomnosti insolvenční správkyně Mgr. Švecové a zástupce dlužníka 

pana Bartáka. 

 

1.5. Identifikace majetku 

 
Přehled oceňovaného majetku: 

Pořadové 

číslo 

Výrobní č. 

/sériové č. Název  Rok pořízení 

1. 710114016740 
paletovací elektrický vozík zn. STILL, typ EGU 

14 
1999 

2.   nýtovačka čepů/pinů do smontovaných ložisek   

3. 25925 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
2012 
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4 25927 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
2012 

5 11799 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
2012 

6   síťové datové úložiště - sever zn. Asustor 2019 

7 BL 211124 soustruh Schaublin S.A., typ 102, 1997 

8 STR-09 bruska stojanová, inventární číslo: STR-09 2002 

9 467029-2 
kovoobráběcí stroj bezhrotá bruska, výrobce 

Herminghausen-Werke GmbH, typ SR2G 
1965 

10 3720 
váha Soehnle, typ SNR 7541.04/15-0035, TCM 

128/12-4961 
2017 

11 25354 
značkovací laser, Schilling typ: MEGALIGHT, 

art. no. 72.3010.0, 
2010 

12 AK72016333 
multifunkční barevná tiskárna OKI, typ 

ES5463MFP 
2018 

13. 
DM400250200-

S471 
3D měřící přístroj souřadnicový stroj DeMeet 400 2014 

14. 5P09203 
podlahový mycí stroj Hako Scrubmaster B45, typ 

MBT1141 IS 
2015 

15. 191238 kompresor Orlík 51/500 2019 

 

1.6. Způsob ocenění majetku  
 

Znalec vycházel z obecně dostupných informací a z podkladů, které jsou uvedeny výše, z 

dostupných databází, kartotéky, knihovny a archivu. Podklady důležité pro vyhotovení 

znaleckého posudku, zdroje dat a informací využité k vyhotovení znaleckého posudku jsou 

uvedeny v kapitole č. 1.3. nebo příloze znaleckého posudku. 

Zákon číslo 151/97 Sb. o oceňování majetku ve svém § 2 „Způsob oceňování majetku 

a služeb“ mimo jiné uvádí: 

Způsoby oceňování majetku a služeb 

(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. 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. 
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(2) V odůvodněných případech, kdy nelze 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. 

(3) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 

(4) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je 

− nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

− výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného 

nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z 

kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

− porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 

odvozením z ceny jiné funkčně související věci, 

− oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění 

zní nebo která je jinak zřejmá, 

− oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 

základě předpisů o účetnictví, 

− oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 

− oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 

popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou. Obvyklá cena se 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.“ 

 

1.7. Použitá literatura:  
 

[1] BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999 

[2] Obecné zásady oceňování movitého majetku Ing. Krejčíř, ÚSI Brno 

[3] Přednášková metodika posuzování movitého majetku Ing. Sedlák, ÚSI Brno 

[4] Internetové stránky 
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2. Posudek 
 

2.1. Ocenění movitého majetku 
 

Při stanovení cen bylo použito ustanovení zákona č. 151/1997 Sb o oceňování majetku, ve 

znění zákona č. 121/2000 Sb, zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 

296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 340/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 225/2017 

S a zákona č. 237/2020 Sb. 

Reálné časové ocenění hmotného a nehmotného majetku by mělo odpovídat jeho tržní 

hodnotě v době, kdy by byl pořízen. Pro všechny tyto případy je nejvhodnější použít 

reprodukčních cen, jejichž význam roste zejména v podmínkách vyšší inflace. Předkládané 

aktuální ocenění konkrétního majetku vychází z výchozích z předpokládaných historických 

cen v době pořízení, které byly přepočteny na reálnou úroveň indexy změn spotřebitelských 

cen ve vymezeném časovém období, či z aktuálních prodejních cen srovnatelného nového 

zboží v době ocenění. 

Jako první metoda byla použita metoda výpočtu nákladové (věcné) hodnoty, odpovídající 

časové ceně. Uvedená metoda vyjadřuje tzv. reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tuto 

cenu nelze považovat za cenu obvyklou/tržní hodnotu, nezohledňuje dostatečně stav trhu v 

daném místě a čase. 

Jako druhá metoda při stanovení ceny (i z důvodu opatrnosti) byla použita metoda srovnávací, 

kdy bylo vycházeno z cenových relací v době ocenění (použity ceny na trhu stejných, nebo 

obdobných věcí nabízenými firmami v ČR) a bylo přihlédnuto ke stupni opotřebení, ve smyslu 

metodiky ke zjištění ceny.  

Zástupce objednavatele/vlastníka byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho 

odpovědi na dotazy znalce a případných následků při uvedení nepravdivých, nebo neúplných 

údajů, zjišťovaných znalcem jako podklad pro zpracování ocenění. 

 

2.2. Výpočet tržní hodnoty movitého majetku 
 

Ocenění souboru movitých věcí dle jednotlivých položek majetku je uvedeno v přílohách č. 1 

až 15, které tvoří nedílnou součást tohoto posudku. Ve výpočtu je zároveň uvedeno hodnocení 

technického stavu věcí, stanovena základní amortizace za pomoci amortizační stupnice a 

amortizačních křivek v závislosti na odhadované životnosti, době a intenzitě používání. 

Ocenění je provedeno k datu prohlídky tj. 20.06.2022. 
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2.3. Rekapitulace 
 

Přehled výsledných cen: 

Pořadové 

číslo 

Výrobní č. 

/sériové č. Název  

Tržní hodnota 

Kč bez DPH 

Tržní hodnota 

Kč vč. DPH 

1. 710114016740 
paletovací elektrický vozík zn. STILL, 

typ EGU 14 
9 500,00 11 495,00 

2.   
nýtovačka čepů/pinů do smontovaných 

ložisek 
neoceněno neoceněno 

3. 25925 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
850,00 1 028,50 

4 25927 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
850,00 1 028,50 

5 11799 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - 

mikrometr), model ID-S1012B 
850,00 1 028,50 

6   
síťové datové úložiště - sever zn. 

Asustor 
neoceněno neoceněno 

7 BL 211124 soustruh Schaublin S.A., typ 102, 89 700,00 108 537,00 

8 STR-09 
bruska stojanová, inventární číslo: STR-

09 
1 900,00 2 299,00 

9 467029-2 

kovoobráběcí stroj bezhrotá bruska, 

výrobce Herminghausen-Werke GmbH, 

typ SR2G 

5 000,00 6 050,00 

10 3720 
váha Soehnle, typ SNR 7541.04/15-

0035, TCM 128/12-4961 
4 400,00 5 324,00 

11 25354 
značkovací laser, Schilling typ: 

MEGALIGHT, art. no. 72.3010.0, 
350 000,00 423 500,00 

12 AK72016333 
multifunkční barevná tiskárna OKI, typ 

ES5463MFP 
3 000,00 3 630,00 

13. 
DM400250200-

S471 

3D měřící přístroj souřadnicový stroj 

DeMeet 400 
402 800,00 487 388,00 

14. 5P09203 
podlahový mycí stroj Hako Scrubmaster 

B45, typ MBT1141 IS 
59 400,00 71 874,00 

15. 191238 kompresor Orlík 51/500 55 200,00 66 792,00 

  Celkem 983 450,00 1 189 974,50 

 

Celkově bylo posouzeno a oceněno 15 položek movitého majetku, jehož celková cena je 

odhadnuta ve výši 983.450,- Kč bez DPH, tj. 1.189.974,50 Kč vč. DPH. Seznam majetku 

včetně stanovení základní amortizace, technické hodnoty a ceny je uveden v přílohách č. 1 až 

15 tohoto posudku. 

Přílohy č. 1 až 15 jsou nedílnou součástí tohoto posudku. 

V případě nových skutečností se stanovená cena může lišit v kladném i v záporném směru. 
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3. Závěr 
 

Dosažitelná prodejní cena movitého majetku je vyjádřena jeho hodnotou tržní (event. obvyklou 

cenou), jejíž vymezení je uvedeno v kap. 1.5. posudku. 

Na základě provedeného ocenění byla tržní hodnota souboru movitého majetku k datu 

20.06.2022 odhadnuta ve výši: 

983.450,- Kč bez DPH 
 

tj. 1.189.974,50 Kč vč. DPH. 

 

 

V Praze dne 04.07.2022 

 
…………………………….. 

       Ing. Ivan Kopecký  

       Jasmínová 47 

                   106 00 Praha 10  

 

K vypracování znaleckého posudku nebyl přibrán konzultant. 

Znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

 

Z n a l e c k á    d o l o ž k a 

 

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského 

soudu v Praze ze dne 05.05.2008, pod č.j. Spr. 230/2008 

- pro základní obor doprava, odvětví doprava městská, doprava silniční se zvl. 

specializací technické posudky o příčinách silničních dopravních nehod 

- pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady strojů a zařízení, motorových 

vozidel, zemědělské a manipulační techniky, spotřební elektroniky, výpočetní a 

kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností 

- pro základní obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se zvl. specializací 

posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř.č. 295-21/2022 znaleckého deníku. Znalečné a náklady 

účtuji podle připojené likvidace (faktury). 
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Přílohy: 
 

1. paletovací elektrický vozík zn. STILL, typ EGU 14 

2. nýtovačka čepů/pinů do smontovaných ložisek 

3. 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-

S1012B 

4 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-

S1012B 

5 
měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-

S1012B 

6 síťové datové úložiště - sever zn. Asustor 

7 soustruh Schaublin S.A., typ 102, 

8 bruska stojanová, inventární číslo: STR-09 

9 
kovoobráběcí stroj bezhrotá bruska, výrobce Herminghausen-

Werke GmbH, typ SR2G 

10 váha Soehnle, typ SNR 7541.04/15-0035, TCM 128/12-4961 

11 
značkovací laser, Schilling typ: MEGALIGHT, art. no. 

72.3010.0, 

12 multifunkční barevná tiskárna OKI, typ ES5463MFP 

13. 3D měřící přístroj souřadnicový stroj DeMeet 400 

14. podlahový mycí stroj Hako Scrubmaster B45, typ MBT1141 IS 

15. kompresor Orlík 51/500 

 



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -15

23.rok

ZAD = 84,00 %

ZA = 84,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 84,00 -15,00 13,60 100,00 13,60

13,60

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

69 900,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

69 900,00

Základní pro daný typ stroje + nabíječka

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

9 500,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

9 506,40

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

13,60

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

1999

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Značka a typ  Paletovací vozík STILL, typ EGU 14

Druh stroje Ručně vedený elektrický nízkozdvižný vozík

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Stav počítače motohodin

1400 kg

První uvedení do provozu / rok výroby

nezjištěno, vybité baterie

Výrobní číslo stroje 710114016740

Maximální nosnost

Baterie

Počet předchozích držitelů nesděleno

24 V

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

9 506,40

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 20 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, batrie vybité, zřejmě na výměnu. Stav 

zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

69 900,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH11 495,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH9 500,00

9 500,00 Kč bez DPH

9 500,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

2. Posudek    

Z výše uvedených důvodů nelze toto zařízení ocenit.

Stroj se v prostorech dílny při prohlídce nenachází, nebylo ho možné prohlédnout. Objednatelem posudku ani 

zástupcem dlužníka nebyly sděleny žádné parametry, značka, výrobce ani typ stroje. Ani v účetnictví se 

nepodařilo dohledat pořizovací cenu, ze které by se dalo při ocenění vycházet.

Prohlídka provedena dne:              

1.3.Technický stav stroje   

Značka a typ  nesděleno, nezjištěno

Druh stroje nýtovačka čepů/puinů do ložisek

První uvedení do provozu / rok výroby

Výrobní číslo stroje nezjištěno

1.2.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Místo prohlídky:

nesděleno

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

Služeb 3056/4, Praha 10

20.06.2022

Kč včetně DPHneoceněno

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPHneoceněno



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -5

10.rok

ZAD = 74,00 %

ZA = 74,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 74,00 -5,00 24,70 100,00 24,70

24,70

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

850,42

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní, funkční. Více jak rok nepoužívaný, batrie vybitá. Stav zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

3 443,00

Značka a typ  Měřící přístroj Mytutoyto, ID-S1012B

Druh stroje Digitální úchylkoměr

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Max. číslená chyba indikace

0,01 až 12,7 mm

První uvedení do provozu / rok výroby

0,02 mm

Výrobní číslo stroje 25925

Rozsah měření

Dipslej

Hmotnost 140 g

LCD, výška číslic 9 mm

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2012

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Základní pro daný typ stroje/přístroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

850,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

850,42

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

24,70

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Redukovaná cena stroje

3 443,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

3 443,00



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Kč včetně DPH1 028,50

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH850,00

850,00 Kč bez DPH

850,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -5

10.rok

ZAD = 74,00 %

ZA = 74,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 74,00 -5,00 24,70 100,00 24,70

24,70

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

3 443,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

3 443,00

Základní pro daný typ stroje/přístroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

850,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

850,42

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

24,70

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2012

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Značka a typ  Měřící přístroj Mytutoyto, ID-S1012B

Druh stroje Digitální úchylkoměr

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Max. číslená chyba indikace

0,01 až 12,7 mm

První uvedení do provozu / rok výroby

0,02 mm

Výrobní číslo stroje 25927

Rozsah měření

Dipslej

Hmotnost 140 g

LCD, výška číslic 9 mm

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

850,42

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní, funkční. Více jak rok nepoužívaný, batrie vybitá. Stav zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

3 443,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH1 028,50

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH850,00

850,00 Kč bez DPH

850,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -5

10.rok

ZAD = 74,00 %

ZA = 74,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 74,00 -5,00 24,70 100,00 24,70

24,70

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

850,42

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní, funkční. Více jak rok nepoužívaný, batrie vybitá. Stav zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

3 443,00

Značka a typ  Měřící přístroj Mytutoyto, ID-S1012B

Druh stroje Digitální úchylkoměr

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Max. číslená chyba indikace

0,01 až 12,7 mm

První uvedení do provozu / rok výroby

0,02 mm

Výrobní číslo stroje 11799

Rozsah měření

Dipslej

Hmotnost 140 g

LCD, výška číslic 9 mm

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2012

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Základní pro daný typ stroje/přístroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

850,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

850,42

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

24,70

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Redukovaná cena stroje

3 443,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

3 443,00



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Kč včetně DPH1 028,50

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH850,00

850,00 Kč bez DPH

850,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

2. Posudek    

Z výše uvedených důvodů nelze toto zařízení ocenit.

Objednatelem posudku ani zástupcem dlužníka nebyly sděleny žádné parametry HDD či SSD v  tomto boxu, 

zejména kapacita disku, značka atd. Ani v účetnictví se nepodařilo dohledat pořizovací cenu, ze které by se dalo 

při ocenění vycházet.

Prohlídka provedena dne:              

Značka a typ  server zn. Asustor

Druh stroje externí box pro síťové datové úložiště

První uvedení do provozu / rok výroby

Výrobní číslo stroje nezjištěno

1.3.Technický stav stroje   

1.2.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Místo prohlídky:

dle sdělení 2019

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

Služeb 3056/4, Praha 10

20.06.2022

Kč včetně DPHneoceněno

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPHneoceněno



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          0

25.rok

ZAD = 70,00 %

ZA = 70,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 70,00 0,00 30,00 100,00 30,00

30,00

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

89 700,00

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 30 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nutná kontrola. Stav odpovídá době 

provozu

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

299 000,00

Značka a typ  Schaublin 102, výrobce Bevilard Swisse

Druh stroje Stolní soustruh

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Rychlost vřetena

První uvedení do provozu / rok výroby

225 - 2500 ot/min

Výrobní číslo stroje BL 211124

Počet předchozích držitelů nesděleno

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

1997 dle sdělení

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Výška středu 102 mm

Otočný průměr nad ložem 100 mm

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

89 700,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

89 700,00

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

30,00

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Redukovaná cena stroje

299 000,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

299 000,00



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Kč včetně DPH108 537,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH89 700,00

89 700,00 Kč bez DPH

89 700,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -10

20.rok

ZAD = 79,00 %

ZA = 79,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 79,00 -10,00 18,90 100,00 18,90

18,90

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

1 907,01

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 20 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nuntá kontrola, koroze na více 

mnístech. Stav zhoršený

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

10 090,00

2002 dle sdělení

Držitel stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

Prohlídka provedena dne:              

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Značka a typ  Nezjištěno, nesděleno

Druh stroje Stojanová bruska 2 kotoučová

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

První uvedení do provozu / rok výroby

Výrobní číslo stroje STR-09

Počet předchozích držitelů nesděleno

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

1 900,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

1 907,01

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

18,90

230 VNapětí

Redukovaná cena stroje

10 090,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

10 090,00



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Kč bez DPH

1 900,00

Kč včetně DPH2 299,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH1 900,00

1 900,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -20

57.rok

ZAD = 90,00 %

ZA = 90,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 90,00 -20,00 8,00 100,00 8,00

8,00

Služeb 3056/4, Praha 10

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

Doba provozu

20.06.2022

2. Posudek    

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 30 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nuntá kontrola, únik hydraulického 

oleje, znančě zastaralé. Stav zhoršený

Prohlídka provedena dne:              

Značka a typ  HERMINGHAUSEN SR 2 G

Druh stroje Univerzální bezhrotá bruska

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

První uvedení do provozu / rok výroby

Výrobní číslo stroje 467029-2

Maximální průěr borušeného obrobku 40 mm

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

1965

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Prříkon 4,3 kW

Napětí 380 V

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Místo prohlídky:



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Stroje je s ohledem ke svému stáří a technickému stavu téměř neprodejný. Z tohoto důvou je cena stroje odhadnuta 

v úrovni ceny šrotu.

Hmotnost stroje není na šítku uvedena. Doborným odhadem znalce je hmotnost stroje cca 1 000 kg. Výkupnícena 

železa/litiny  je v současné době 5,-Kč za kilogram.

Výpočet ceny: cena stroje = 1 000 kg * 5,- Kč/kg = 5 000,- Kč

Kč včetně DPH6 050,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH5 000,00

5 000,00 Kč bez DPH

5 000,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          0

5.rok

ZAD = 60,00 %

ZA = 60,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 60,00 0,00 40,00 100,00 40,00

40,00

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

10 949,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

10 949,00

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

4 400,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

4 379,60

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

40,00

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Váživost 100 g až 20 kg / 200 g až 35 kg

Krytí IP42

Značka a typ  váha Soehnle. SRN 7541.04/15-0035

Druh stroje Plošinová váha s odděleným indikátorem

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Provedení vážicí platformy

První uvedení do provozu / rok výroby

kryt nerezová ocel

Výrobní číslo stroje 3720

Počet předchozích držitelů nesděleno

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2017

Držitel stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

4 379,60

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 10 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, zcela funkční. Stav stáří a době 

provozu.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

10 949,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH5 324,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH4 400,00

4 400,00 Kč bez DPH

4 400,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          0

12.rok

ZAD = 65,00 %

ZA = 65,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 65,00 0,00 35,00 100,00 35,00

35,00

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

1 000 000,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

1 000 000,00

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

350 000,00

dle sdělení zátupcem vlastníka

Místo prohlídky:

Hodnoty

35,00

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Zdroj 20 W vlákovný laser

Popisovací pole 140 x 140 mm

Základní pro daný typ stroje. Příslušný laserový zdroj, laserová bezpečnostní kabina s ručními zvedacími dvířky, 

automatická osa Z, perforovaná deska, Windows PC s popisovacím softwarem.

Značka a typ  Schilling, laser Megalight, art. Nr. 72.3010.0

Druh stroje značkovací laser pro zančení kovů a plastů

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

První uvedení do provozu / rok výroby

Výrobní číslo stroje 25354

Počet předchozích držitelů nesděleno

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2010

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

350 000,00

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 20 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nutná kontrola. Stav odpovídá době 

provozu

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

1 000 000,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

350 000,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH423 500,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH350 000,00

350 000,00 Kč bez DPH

350 000,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          0

4.rok

ZAD = 80,00 %

ZA = 80,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 80,00 0,00 20,00 100,00 20,00

20,00

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

14 820,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

14 820,00

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

3 000,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

2 964,00

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

20,00

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

2018 dle sdělení

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

¨Rozlišení tisku 1 200 x 1 200 dpi 43/51 cm

Maximální počet kopií 99 listů

Značka a typ  OKI, typ ES5463 MFP

Druh stroje Barevná multifunkční tiskárna se skenerem

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Rozměry š x h x v

První uvedení do provozu / rok výroby

427 x 576 x 472 mm

Výrobní číslo stroje AK72016333

Hmotnost

Rychlost kopírování A4 30 kopií za minutu

přibližně 31 kg

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

2 964,00

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 5 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nuntá kontrola. Stav dobrý.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

14 820,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH3 630,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH3 000,00

3 000,00 Kč bez DPH

3 000,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -10

8.rok

ZAD = 61,00 %

ZA = 61,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 61,00 -10,00 35,10 100,00 35,10

35,10

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

1 147 720,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

1 147 720,00

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

402 800,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

402 849,72

Ceník autorizovaného prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

35,10

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

2014 dotazem u prodejce

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Měřící rozsah X-Y-Z 400 x 250 x 200 mm

Rozměry stolu 560 x 372 mm

Značka a typ  DeMeet 400

Druh stroje 3D měřící souřadnicový stroj

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Rozměry stroje š x h x v

První uvedení do provozu / rok výroby

835 x 880 x 1590 mm

Výrobní číslo stroje DM400250200-S471

Hmotnost

Hmotnost dílce 50 kg

480 kg

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

402 849,72

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nuntá kontrola, provedení kalibrace a 

servisu. Stav zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

1 147 720,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH487 388,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH402 800,00

402 800,00 Kč bez DPH

402 800,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          -20

7.rok

ZAD = 54,00 %

ZA = 54,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 54,00 -20,00 36,80 100,00 36,80

36,80

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

69 920,00

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, batrie vybité, bez pravidelného 

dobíjení, dle konzultace v servisu nutná výměna. Stav zhoršený.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

190 000,00

Značka a typ  HAKO Scrubmaster B45, typ MBT1141 IS

Druh stroje Podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Stav počítače motohodin

První uvedení do provozu / rok výroby

nezjištěno, vybité baterie

Výrobní číslo stroje 5P09203

Baterie

Počet předchozích držitelů nesděleno

24 V

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

2015

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Pracovní šířka 43/51 cm

Teoretický mycí výkon 1.700/2.000 m2/h

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

69 900,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

69 920,00

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

36,80

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

Redukovaná cena stroje

190 000,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

190 000,00



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 0,85

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Kč včetně DPH71 874,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH59 400,00

59 400,00 Kč bez DPH

59 415,00



1.Nález  

1.1.Identifikace stroje

Hodnocení technického stavu stroje jako celku (přirážka/srážka) ± %          0

3.rok

ZAD = 27,00 %

ZA = 27,00 %

THSN (%) ZA (%)
TECHN. 

STAV (±%)
THS (%) PDS (%) PTHS (%)

100,00 27,00 0,00 73,00 100,00 73,00

73,00

Kč bez DPH

2.3. Výpočet časové ceny stroje    

Zkratky Veličiny

CN (Kč)

CR (Kč)

THVR (%)

TCVR (Kč)

CČV (Kč)

CČV (Kč)

Redukovaná cena stroje

75 620,00Výchozí cena stoje

THVR x CR

75 620,00

Základní pro daný typ stroje.

2.1.1.Výpočet základní amortizace  

55 200,00

Zdůvodnění: Dle data uvedení do provozu a data ocenění

1.5.Technický stav stroje   

1.4.Prohlídka    

za přítomnosti Mgr. Švecové a pana Bartáka

Redukovaná tech. hodnota stroje

55 202,60

Ceník prodejce, porovnání

Místo prohlídky:

Hodnoty

73,00

Výše výchozí ceny stroje CN =

2.2.Výchozí cena stroje

2019

Držitel stroje Bearing Solutions Europe, SE

1.2.Údaje o opravách

Výkonnost 51 m3/h

Maximální provozní tlak 10 bar

Značka a typ  Kompresor Orlík SKS 51/500, ID 023000033011

Druh stroje Pístová kompresorová stanice

Obsažená výbava stroje je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

Objem tlakové nádoby

První uvedení do provozu / rok výroby

500 l

Výrobní číslo stroje 191238

Hmotnost

El, motor výkon 7,5 kW

300 kg

Dle sdělení byly na stroji prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

1.3. Výbava stroje

20.06.2022

2. Posudek    

Časová cena stroje po zaokrouhlení

55 202,60

2.1.Výpočet technické hodnoty stroje 

Stroj byl zařazen do amortizační stupnice pro stroje s dobou životnosti 15 let.

Jedná se o provozně opotřebený stroj, kompletní. Více jak rok nepoužívaný, nuntá kontrola. Stav dobrý.

Prohlídka provedena dne:              

Časová cena stroje

Typy cen

Doba provozu

75 620,00

Služeb 3056/4, Praha 10

Pramen ev. zdůvodnění:

SKUPINA:

Stroj jako celek

REDUKOVANÁ TECHNICKÁ HODNOTA STROJE  THVR   (%)

THSN-výchozí technická hodnota skupiny, ZA – základní amortizace, TECH.STAV-technický stav, THS-technická hodnota skupiny, PDS-

poměrný díl skupiny, PTHS-poměrná tech.hodnota.

2.1.1.Výpočet redukované technické hodnoty stroje



2.4. Výpočet tržní hodnoty stroje

KP= 1

Průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen

strojů určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě

Porovnání se shodnými stroji a jejich časovými a prodejními cenami na trhu

Průzkum trhu, prodejci strojů a zařízení  konzultace, nabídka/poptávka

Kč včetně DPH66 792,00

Kč bez DPH

Hodnota tržní stroje  po zaokrouhlení

Hodnota tržní stroje: Kč bez DPH55 200,00

55 200,00 Kč bez DPH

55 200,00

Zdůvodnění

Koeficient prodejnosti

Hodnota tržní stroje  COB = CČV x KP =


