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Znalecký posudek 
 

č. 2029/90/2017 

Stanovení obvyklé ceny 

 
 
 

 
 
 

Posudek vyžádán kým: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, Waschingtonova 25, 
       101 00 Praha 
 
Žádost-usnesení:  ústní                   Ze dne : 7.9.2017 

 
Účel vyžádání posudku: Stanovení obvyklé ceny vozidla – konkurz firmy 
 
Termín vypracování posudku: 21.9.2017 
 
Doba,ke které je vozidlo posuzováno:  11.7.2017 
 
 
Posudek vypracoval: Bc.Daniel Pýcha 
                                  Kunětická 115 
                      530 02 Pardubice 
                     tel./fax.:    466648876 
                     mobil.tel.: 603829015 
 
 
 
 
 
Počet listů: 4 
 
Počet příloh:  0 
 
Počet vyhotovení: Znalecký posudek je vypracován ve třech vyhotoveních. Dvě vyhotovení 
jsou předána objednateli a jedno je pro archiv zpracovatele posudku. 
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Úvod: Tento posudek je vypracován pro potřebu JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, 
Waschingtonova 25, 101 00 Praha 
 
0.1. Znalecký úkol: 
 
Stanovení obvyklé ceny VZV DV 35A   ke dni 11.7.2017. 
 
0.2. Spisové podklady:    předmětný VZV                     
 
0.3.Další spisové podklady:  
 
-  BRADÁČ, Albert;  SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 
1997. ISBN 80-7204-133-9 (dotisk 1999) 
-  ZNALECKÝ STANDARD č.I/2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004. ISBN 
80-7204-370-6 (vydání první, prosinec 2004) 
- JAN, VÉMOLA,ŽĎÁRAKÝ, Automobily. Brno, Akademické nakladatelství CERM. 2003. 
ISBN 80-7204-262-9 (leden 2003) 
- Údaje společností.:   Desta Děčín 
 
Společnost je plátcem DPH. Není-li uvedeno jinak, je výpočet prováděn s cenami bez DPH. 
 
 
 
1. Nález  
1.1. Identifikace stroje: 
 
Značka a typ: DESTA DV 25A 
Druh vozidla: vysokozdvižný manipulátor 
Technický průkaz série, číslo:   nemá 
Výrobní číslo vozidla - karoserie / rok výroby: 0912/1994  
Obsah a druh, ev. výkon motoru:  výkon 39 kW, vznětový  
Schválené změny proti původnímu typu: nejsou 
Datum prvního uvedení do provozu: 1994 
Barva stroje: červená/černá 
Držitel vozidla: První elektro, a.s., Bezručova 4174, Chomutov, IČ 26493381 
Počet předchozích držitelů: nezjištěno  
Stav počítače motohodin: 1142 po CO v roce 2003 
Údaje na stroji byly porovnány s údaji v dokumentaci 
 
1.2.Údaje o opravách 
  
V době ocenění je stroj v mírně horším technickém stavu, lze předpokládat, že byla prováděna 
pouze provozní údržba. 
 
1.3.Výbava vozidla dle typu 
 
Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro daný typ a model.  
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1.4.Prohlídka a zkušební jízda 
 
Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 7.9.2017 za účasti: p. Jasanský 
Zkušební jízda byla provedena.   
 
1.5.Technický stav stroje jako celku 
 
Vozík je vybaven pouze ochranným rámem - kabinou bez topením. Interiér i exteriér stroje je 
provozně opotřeben, lokálně poškozen a znečištěn. Veškeré ovládací prvky pohybů jsou 
funkční. Motor je hlučnější, se zvýšenou kouřivostí, jeho startování je zejména v chladnějším 
počasí ztížené (patrně slabší tlaky). Převodovka je již výrazněji opotřebená. Pneu na přední i 
zadní nápravě opotřebeny hodnota cca 20%. 
Zdvihací zařízení je v dobrém technickém stavu s běžnými provozními vůlemi bez bočního 
posuvu.  Hydraulická soustava těsná (zjištěn pouze lehký únik). Technická kontrola 
zdvihacího zařízení je platná.  
Vzhledem k technickým parametrům motoru a převodovky a zdvihacímu zařízení doporučuji 
provozní údržbu skupin. 
Na základě zjištěného technického stavu určuji srážku za technický stav PS: -10%. 
 
2. Posudek 
 
Dle sdělení je stroj běžně používán pro manipulaci se materiálem. Technický stav je mírně 
horší (vůle v uložení vidlí, převodovka ) než by odpovídalo stáří a odhadovanému počtu mth.  
 
2.1 Stanovení technické hodnoty stroje - zařízení 
 
Technická hodnota TH (%) 
 
THN – výchozí technická hodnota  

   Na základě prohlídky THN ve výši 100%. Byla provedena CO oprava stroje. 
ZA – Základní amortizace 
         Zařízení  zařazuji do amortizační stupnice  s předpokládanou životností 15 roků.  
PS – srážka nebo přirážka dle zjištěného stavu: -10%  
 
TH – technická hodnota 
TH = THN x (100 – ZA) x (100 ± PS) /  10000 
      =  100 x ( 100 – 90 ) x (100 - 10) / 10000 = 9 % 
 
TH stroje je 9 %. Vzhledem ke skutečnosti, že je stroj provozuschopný s platnou revizí 
zdvihacího zařízení, lze jeho TH stanovit na 20% s ohledem na nutnosti dílčích oprav. 
 
2.2 Výpočet časové ceny 
 
CČ - časová cena 
CN – výchozí cena                                                                CN = 546 000,- Kč 
          Posuzovaný model VZ je v prodeji jako nový. Cena posuzovaného modelu s 
dieselovým motorem  činí:  780 000,- Kč bez DPH. Tato cena je ponížena koeficientem 0,7 
z důvodů morálního a technického stáří. 
 
CN = 546 000,- Kč 
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CČ = CN x TH / 100  =  546 000,- x 20 /100  =  109 200,- Kč  bez DPH                                     
                                   
2.3 Výpočet obvyklé ceny COB 
 
Kp – koeficient prodejnosti 0,8 
         Na základě technického stavu, zájmu na trhu se shodným typem ojetých VZ. 
 
COB = CČ x Kp =  109 200,- x 0,8 = 87 360,- Kč           
 
 Zaokrouhleno na: 87 400,- Kč 
 Slovy: Osmdesátsedmtisícčtyřista  korun 
 
3 Závěr 
 
Obvyklá cena VZV Desta DV 35A činí 87 400,- Kč bez DPH. 
  
Základ daně: 87 400,-  Kč, 21% DPH:  18 354,- Kč, cena celkem s DPH: 105 754,- Kč 
 
 

Znalecká doložka 
 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutém krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 4. listopadu 1999 č.j. 1903/99 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a 
odhady motorových vozidel, strojů a zařízení a pro obor strojírenství - odvětví strojírenství 
všeobecné se specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení. 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2029/90/2017 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace na základě dokladu č. D 2029/90. 
 
 
V Pardubicích dne 19.9.2017                                                                     Bc. Daniel Pýcha 
 
 
 
 

 


