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492 
 

V Y H L Á Š K A 
 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

z 23. augusta 2004 
 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 

 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
ustanovuje: 
 

§ 1 
 

(1) Táto vyhláška ustanovuje metódy a postupy 
stanovenia všeobecnej hodnotymajetku znalcom. 
Ustanovenia osobitného predpisu1) týmto nie sú 
dotknuté. 

(2) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj v 
prípade, ak je potrebné stanoviť všeobecnú 
hodnotu majetku na poţiadanie štátneho orgánu v 
rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon 
alebo konanie podľa osobitného predpisu.2)  
 

§ 2 
 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie 
a) majetkom majetok podniku ako celku, časť 
podniku, zloţka majetku podniku alebo iný majetok 
ako majetok podniku, 
b) podnikom veci, práva a iné majetkové hodnoty, 
ktoré patria podnikateľovi3) a slúţia na 
prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú na tento účel slúţiť, 
c) časťou podniku útvar, ktorý je organizačne 
a účtovne oddeliteľný, 
d) zloţkou majetku podniku 
1. hmotná súčasť majetku podniku s technicko-
ekonomickým určením, ktorej hodnota je 
vyčísliteľná nezávisle od ostatného majetku 
podniku, 
2. nehmotná súčasť majetku podniku, ktorá vplýva 
na jeho výnosový potenciál a je oddeliteľná 
nezávisle od ostatného majetku podniku, 
e) iným majetkom hmotný majetok a nehmotný 
majetok, ktorý vlastní iná osoba ako podnikateľ 
podľa osobitného zákona3) a slúţi na iné účely ako 
na podnikanie, 
f) cudzími zdrojmi všetky záväzky a časové 
rozlíšenie, 

g) všeobecnou hodnotou majetku výsledná 
objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je 
znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny 
hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom 
mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu 
v podmienkach voľnej súťaţe, pri poctivom predaji, 
keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, 
ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou 
pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej 
hodnoty, 
h) objektivizáciou znalecké stanovenie všeobecnej 
hodnoty majetku zohľadňujúce technický stav, 
vplyv trhu, ekonomické vplyvy a iné špecifické 
faktory, 
i) východiskovou hodnotou nadobúdacia 
a znovunadobúdacia hodnota majetku v čase 
ohodnotenia alebo pre vybrané zloţky majetku 
hodnota, ktorá je ustanovená v prílohách tejto 
vyhlášky, 
j) účtovnou hodnotou majetku podniku alebo jeho 
častí hodnota vykazovaná v účtovnej evidencii 
alebo v inej evidencii slúţiacej ako vstupná 
informácia na stanovenie všeobecnej hodnoty 
majetku podniku, 
k) odčerpateľným zdrojom peňaţné vyjadrenie 
úţitku vytváraného najmä z disponibilných ziskov, 
výnosov alebo zo salda peňaţných tokov, ktorý sa 
dosiahne z činnosti podniku alebo jeho častí, alebo 
zo zloţiek majetku podniku a ktorého výška závisí 
od minulého vývoja podniku, od jeho súčasného 
postavenia na trhu, ale predovšetkým od jeho 
predpokladaného vývoja. 

(2) Na klasifikovanie zloţiek majetku podniku sa 
primerane pouţije osobitný predpis4) platný ku dňu 
ohodnotenia, pritom sa prihliada na ich osobitosti a 
technicko-ekonomické určenie. 
 

§ 3 
 

(1) Všeobecnú hodnotu majetku podniku a časti 
podniku stanoví znalec z odboru podnikové 
hospodárstvo formou znaleckého posudku podľa 
jeho účelu 
a) majetkovou metódou, 
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b) podnikateľskou metódou, 
c) kombinovanou metódou, 
d) likvidačnou metódou alebo 
e) porovnávacou metódou. 

(2) Základné postupy stanovenia všeobecnej 
hodnoty majetku podniku a časti podniku sú 
ustanovené v prílohe č. 1. 

(3) Majetkovou metódou stanoví znalec 
všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku 
súčtom všeobecných hodnôt jednotlivých zloţiek 
majetku podniku zníţených o všeobecnú hodnotu 
cudzích zdrojov ku dňu ohodnotenia. 

(4) Podnikateľskou metódou stanoví znalec 
všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku 
kapitalizáciou odčerpateľných zdrojov za 
hodnotené časové obdobie podnikania. 

(5) Kombinovanou metódou stanoví znalec 
všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku ako 
váţený priemer všeobecných hodnôt podniku 
stanovených majetkovou a podnikateľskou 
metódou. 

(6) Likvidačnou metódou stanoví znalec 
všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku pri 
zrušení právnickej osoby, ktoré je spojené s 
likvidáciou,5) ako súčet všeobecných hodnôt zloţiek 
majetku podniku pri zohľadnení všeobecnej 
hodnoty cudzích zdrojov a nákladov na likvidáciu 
alebo pri skončení činnosti podnikateľa konkurzom 
ako súčet všeobecných hodnôt zloţiek majetku 
podniku objektivizovaný koeficientom 
speňaţiteľnosti. 

(7) Porovnávacou metódou stanoví znalec 
všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku 
zohľadnením vybraných spoločných kritérií súboru 
porovnateľných podnikov s vyuţitím transakčného 
prístupu, vzorového prístupu alebo burzového 
prístupu. 

(8) Stanovená výsledná všeobecná hodnota 
podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celé 
slovenské tisíckoruny. 
 
 
 

 
§ 4 

 
(1) Všeobecnú hodnotu zloţiek majetku podniku 

alebo iného majetku stanoví znalec príslušného 
odboru podľa tejto vyhlášky formou znaleckého 
posudku. 

(2) Nehnuteľnosti a stavby na účely osobitného 
predpisu6) sú oprávnení hodnotiť iba znalci z 
odvetvia oceňovanie nehnuteľností s výnimkou 
lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí 
a lesných porastov, ktoré sú oprávnení hodnotiť 
znalci z odvetvia oceňovanie lesov, a s výnimkou 
poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného 
územia obcí neurčenej na stavbu, ktorú sú 
oprávnení hodnotiť znalci z odboru 
poľnohospodárstvo. 

(3) Pri stanovení všeobecnej hodnoty zloţky 
majetku podniku alebo iného majetku sa postupuje 
podľa príloh č. 1 aţ 15 tejto vyhlášky, vţdy s 
prihliadnutím na osobitosti a technicko-ekonomické 
určenie tejto zloţky majetku. 

(4) Pri stanovení všeobecnej hodnoty zloţiek 
majetku podniku alebo iného majetku, pre ktoré nie 
je ustanovená metodika v prílohách č. 1 aţ 15 
vyhlášky alebo pre ktoré nebol vydaný osobitný 
predpis, znalec primerane pouţije postup 
zauţívaný v iných odboroch alebo iný postup, ktorý 
zodpovedá príslušnému stavu vedy v danom 
odbore, s prihliadnutím na osobitosti a technicko-
ekonomické určenie uvedených zloţiek majetku. 
 

§ 5 
 

Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza  
Znalec z podkladov, ktoré mu predloţil zadávateľ 
znaleckého posudku. 
 

§ 6 
 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 
2004. 

 
 
Daniel Lipšic v. r. 
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Príloha č. 1 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 
 
 
ZÁKLADNÉ POSTUPY STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY PODNIKU A ČASTÍ PODNIKU 
 
1. Majetková metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a �astí podniku 
 
Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená majetkovou metódou sa stanoví takto: 
 

            

 

   

       

 
[Sk], 
 
kde: 
VŠHM – všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená majetkovou metódou [Sk], 
VŠHZMi – súčet všeobecných hodnôt všetkých zloţiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [Sk], 
VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [Sk]. 
 
2. Podnikateľská metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku 
a) Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou pri časovo 
neobmedzenej ţivotnosti podniku sa stanoví takto: 
 
VŠHP = HOZ + HT [Sk], 
 
kde 
VŠHP – všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou [Sk], 
HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [Sk], 
HT – trvalá hodnota [Sk]. 
 
Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví takto: 
 

     
   

      

 

   

 

 
[Sk], 
 
kde 
HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [Sk], 
OZt – odčerpateľné zdroje počas hodnoteného obdobia [Sk], 
i – úroková miera v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
n – dĺţka sledovaného obdobia [rok]. 
 
Úroková miera sa stanoví takto: 

 
             

  

  
     

  

  
   [–] 

 
CK = PK + VK   [Sk], 
kde 
i – vypočítaná úroková miera v percentách odráţajúca mieru rizika, priemernú nákladovosť kapitálu a 

štruktúru vyuţívaného kapitálu, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
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DS – sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená podľa zákona o dani z príjmov pre 
ohodnocovaný podnik, do výpočtu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
NPK – náklady spojené s vyuţívaním poţičaného kapitálu v percentách, t. j. úrok a iné náklady platené 
veriteťom, ktoré sa do výpočtu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100], 
PK – objem poţičaného kapitálu v slovenských korunách; pozostáva zo zloţiek pasív, ktorými na účel 
výpočtu diskontnej sadzby sú: dlhodobé bankové úvery, beţné bankové úvery, finančné výpomoci, 
emitované dlhopisy, zmenky, lízing, platené nájmy a iné záväzky [Sk], 
NVK – náklady vlastného kapitálu v percentách, t. j. podiel na zisku očakávaný a získavaný vlastníkom za 
vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpočtu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100], 
VK – objem vlastného kapitálu v slovenských korunách pozostáva zo zloţiek pasív, ktorými na účel 
výpočtu je vlastné imanie [Sk], 
CK – celkový kapitál (súčet vlastného kapitálu a poţičaného kapitálu) [Sk]. 
 
Trvalá hodnota sa stanoví takto: 
 

   
     

   
 

 

        
 

 
[Sk], pričom i>g 
 
kde 
HT – trvalá hodnota [Sk], 
OZn+1 – objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [Sk], 
i – úroková miera v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
g – trvale udrţateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje 
v desatinnom tvare [%/100], 
n – dĺţka sledovaného obdobia [rok]. 
 
Trvalá hodnota (HT) je všeobecná hodnota od�erpate�ných zdrojov podniku a �astí podniku v roku 
nasledujúcom po sledovanom období, zoh�ad�ujúca predpoklady podniku vytvára� od�erpate�né 
zdroje po�as �asovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepo�ítaná na sú�asnú hodnotu k dátumu 
ohodnotenia. 
 
Trvale udrţate�ná miera rastu od�erpate�ných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziro�nú zmenu 
schopnosti podniku vytvára� od�erpate�né zdroje, ktorá závisí od stavu podniku ku d�u ohodnotenia a 
od jeho vývoja po�as sledovaného obdobia v rámci jeho odvetvia v kontexte s jeho históriou.  
 
Trvale udrţate�ná miera rastu sa v znaleckom posudku stanoví v súlade so zauţívanými postupmi 
odbornej praxe (Gordonov model, geometrické rady, aritmetické rady a pod.) a vybraný metodický postup 
sa v znaleckom posudku opíše. 
 
b) Všeobecná hodnota podniku a �astí podniku vymedzená podnikate�skou metódou pri �asovo 

obmedzenej ţivotnosti podniku sa stanoví takto: 
 
VŠHP = HOZ + HK [Sk], 
 
kde 
VŠHP – všeobecná hodnota podniku a �astí podniku stanovená podnikate�skou metódou pri �asovo 
obmedzenej ţivotnosti podniku [Sk], 
HOZ – hodnota od�erpate�ných zdrojov po�as hodnoteného obdobia [Sk], 
HK – kone�ná hodnota podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období, ktorá sa stanoví takto: 
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[Sk], 
 
kde 
HK – kone�ná hodnota podniku a �astí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období, ktorá je 
prepo�ítaná na sú�asnú hodnotu k dátumu ohodnotenia [Sk], 
LPn+1 – predpokladaný �istý výnos zo spe�aţenia majetku v roku nasledujúcom po sledovanom období 
(likvida�ný prebytok) [Sk], 
i – úroková miera v percentách, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
n – d�ţka sledovaného obdobia [rok]. 
 
3. Likvidačná metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku 
 
a) Všeobecná hodnota podniku a �asti podniku stanovená pri skon�ení podnikate�skej �innosti 
likvidáciou predstavuje hodnotu majetku podniku a �asti podniku stanovenú likvida�nou metódou k 
ur�itému dátumu, ktorá ostáva vlastníkovi po predaji majetku, po splatení všetkých cudzích zdrojov 
vrátane odmeny likvidátora a všetkých nákladov na likvidáciu. Stanoví sa takto: 
 

            

 

   

             

 
[Sk], 
kde: 
VŠHL – všeobecná hodnota podniku a �astí podniku stanovená likvida�nou metódou [Sk], 
VŠHZMi – sú�et všeobecných hodnôt všetkých zloţiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [Sk], 
VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [Sk], 
VŠHNL – všeobecná hodnota nákladov súvisiacich s likvidáciou (napr. odmena likvidátora, odmeny za 
znalecké posudky, likvidácia škôd, vyra�ovanie investi�ného majetku, nárok zamestnancov na 
odstupné a pod.) [Sk]. 
 
b) Všeobecná hodnota podniku a �asti podniku pri skon�ení podnikate�skej �innosti konkurzom sa 
stanoví likvida�nou metódou takto: 
 

                

 

   

       

 

[Sk], 
 
kde 
VŠHLK – všeobecná hodnota podniku stanovená likvida�nou metódou [Sk], 
VŠHZMi – sú�et všeobecných hodnôt všetkých zloţiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [Sk], 
VŠHFÚ – všeobecná hodnota finan�ných ú�tov, ktorými sa rozumejú peniaze v pokladni a ceniny, ú�ty 
v bankách, pri�om pri tejto metóde ku všeobecnej hodnote finan�ných ú�tov nepatrí všeobecná hodnota 
krátkodobého finan�ného majetku, 
kS – .súhrnný koeficient spe�aţite�nosti majetku ako celku zoh�ad�ujúci mimoriadne špecifiká, ktoré 
sa nebrali do úvahy pri stanovení všeobecných hodnôt jednotlivých zloţiek majetku a majú vplyv na 
výslednú všeobecnú hodnotu majetku ako celku. Výšku súhrnného koeficientu spe�aţite�nosti 
a v �om zahrnuté mimoriadne špecifiká znalecká organizácia preskúmate�ne zdôvodní. Spravidla 
sa koeficient spe�aţite�nosti rovná pribliţne 1,0 [–]. 
Všeobecná hodnota majetku, ktorý slúţi na zabezpe�enie poh�adávok oddelených verite�ov a tovaru 
pod colným doh�adom, sa v znaleckom posudku stanoví aj samostatne. 
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4. Kombinovaná metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku 
 

     
             

   
 

 
[Sk], 
 
kde 
VŠHK – všeobecná hodnota podniku a �asti podniku vypo�ítaná kombinovanou metódou [Sk], 
VŠHP – všeobecná hodnota podniku a �asti podniku stanovená podnikate�skou metódou [Sk], 
VŠHM – všeobecná hodnota podniku a �asti podniku stanovená majetkovou metódou [Sk], 
a – váha korigujúca podnikate�skú hodnotu podniku [–], 
b – váha korigujúca majetkovú hodnotu podniku [–]. 
 
V prípadoch, ke� sa všeobecná hodnota stanovená podnikate�skou a majetkovou metódou pribliţne  
alebo v prípadoch, ke� je všeobecná hodnota stanovená podnikate�skou metódou vyššia, platí a = b = 1. 
V ostatných prípadoch platí: a > b. 
 
5. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku 
 
Všeobecná hodnota podniku a �astí podniku pod�a transak�ného prístupu sa stanoví porovnaním so 
vzorovými podnikmi rovnakého odvetvia a zamerania, porovnate�nej ve�kosti a štruktúry, ktoré boli 
kúpené alebo predané v nedávnom �ase. Hodnota podniku alebo jeho �astí sa stanoví pomocou 
cenových násobkov vybraných ukazovate�ov vzorových podnikov, ktoré sa pouţijú na ohodnocovaný 
podnik alebo �as� podniku. 
Všeobecná hodnota podniku alebo jeho �astí pod�a vzorového prístupu sa stanoví porovnaním so 
vzorovými podnikmi sumarizáciou finan�ných ukazovate�ov po zoh�adnení rizikových faktorov, 
kontrolných príplatkov, diskontov predajnosti. 
Všeobecná hodnota podniku alebo jeho �astí pod�a burzového prístupu sa stanoví ako sú�et 
diskontovaných budúcich dividend po�as sledovaného obdobia a o�akávanej majetkovej hodnoty na 
konci sledovaného obdobia. 
Výber pouţitých metód stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a �asti podniku znalec právnická osoba 
jednozna�ne zdôvodní. 
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Príloha č. 2 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 
 
 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHMOTNÉHO MAJETKU 
 
1. Všeobecná hodnota zriaďovacích nákladov 
Všeobecná hodnota zria�ovacích nákladov sa stanoví len pri tých zloţkách majetku, ktoré k dátumu 
ohodnotenia vykazujú majetkovú podstatu. Všeobecná hodnota sa stanovuje pod�a príloh tejto vyhlášky 
a tieţ na základe technicko-ekonomického ur�enia zria�ovacích nákladov. 
 
2. Všeobecná hodnota softvéru 
Všeobecná hodnota softvéru sa stanoví v závislosti od jeho vyuţitia pri �innosti podniku a prínosu pri 
realizovaní jeho podnikate�ských aktivít. Všeobecnú hodnotu stanoví znalec príslušného znaleckého 
odboru. 
 
3. Všeobecná hodnota nehmotných výsledkov výskumnej a obdobnej činnosti a všeobecná 
hodnota oceniteľných práv 
Stanoví sa 
a) metódou licen�nej analógie v prípade licencií, patentov, ochranných známok a iných 
obchodovate�ných sú�astí nehmotného majetku alebo 
b) metódou kapitalizácie od�erpate�ných zdrojov; základom je stanovenie d�ţky obdobia v rokoch, 
po�as ktorého sa nehmotný majetok bude vyuţíva�; výpo�et objemu od�erpate�ných zdrojov, ktoré sa 
vytvárajú vyuţívaním ohodnocovaného nehmotného majetku; stanovenie podielu, ktorý pripadá na 
ohodnocovaný nehmotný majetok podniku z vytváraných od�erpate�ných zdrojov, pod�a vz�ahu 
 
VŠHNIM = SHOZ . pNIM   [Sk], 
 
kde 
VŠHNIM – všeobecná hodnota nehmotného majetku podniku. 
 

      
   

      

 

   

 

 
[Sk], 
 
kde 
n – po�et rokov pouţívania nehmotného majetku podniku [rok], 
SHOZ – sú�asná hodnota budúcich od�erpate�ných zdrojov ku d�u vypracovania znaleckého posudku 
[Sk], 
pNIM – percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocovaný nehmotný majetok podie�a na tvorbe 
od�erpate�ných zdrojov, ktorý sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
i – úroková miera v percentách vypo�ítaná pod�a prílohy �. 1 �asti 2, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v 
desatinnom tvare [%/100]. 
 
4. Iný nehmotný majetok 
�lení sa na goodwill a know-how. 
Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví ako 
a) rozdiel medzi podnikate�skou a majetkovou hodnotou 
 
VŠHG = VŠHP – VŠHM   [Sk], 
 
kde 
VŠHG – všeobecná hodnota goodwillu [Sk], 
VŠHP – všeobecná hodnota podniku alebo �asti podniku stanovená podnikate�skou metódou [Sk], 
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VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo �asti podniku stanovená majetkovou metódou [Sk], 
 
alebo ako 
 
b) sú�asná hodnota rozdielu medzi hodnotou od�erpate�ných zdrojov a sú�inom miery rentability 
investovaného kapitálu a všeobecnou hodnotou majetku podniku 
 

      
             

      
 

 

   

 

 
[Sk], 
 
kde 
OZt – objem od�erpate�ných zdrojov v �ase t [Sk], 
VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo �asti podniku stanovená majetkovou metódou [Sk], 
n – po�et rokov pouţívania nehmotného majetku podniku [rok], 
i1 – rentabilita investovaného kapitálu v percentách, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare 
[%/100], 
i2 – úroková miera v percentách vypo�ítaná pod�a prílohy �. 1 �asti 2, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje 
v desatinnom tvare [%/100]. 
 
Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví len v prípade, ak predmetom ohodnotenia je podnik ako celok, 
prípadne �as� podniku. Všeobecná hodnota know-how sa stanoví metódou kapitalizácie 
od�erpate�ných zdrojov. Stanoví sa d�ţka obdobia v rokoch, po�as ktorého sa know-how bude 
vyuţíva�, vypo�íta sa objem od�erpate�ných zdrojov, ktoré sa vytvárajú vyuţívaním ohodnocovaného 
know-how, stanoví sa podiel, ktorý pripadá na ohodnocované knowhow z vytváraných od�erpate�ných 
zdrojov. 
 
VŠHNIM = SHOZ . pNIM   [Sk], 
 
kde 
VŠHNIM – všeobecná hodnota know-how podniku, 
 

      
   

      

 

   

 

 
[Sk], 
 
kde 
n – po�et rokov pouţívania know-how podniku [rok], 
SHOZ – sú�asná hodnota budúcich od�erpate�ných zdrojov ku d�u vypracovania znaleckého posudku 
[Sk], 
pNIM – percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocované know-how podie�a na tvorbe budúcich 
od�erpate�ných zdrojov; do výpo�tu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
i – úroková miera v percentách vypo�ítaná pod�a prílohy �. 1 �asti 2, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje 
v desatinnom tvare [%/100]. 
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Príloha č. 3 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 
 
 
POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB 
A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 
 
1. Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnute�ností a stavieb, ktorá je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku d�u ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnu� na trhu v 
podmienkach vo�nej sú�aţe, pri poctivom predaji, ke� kupujúci aj predávajúci budú kona� s patri�nou 
informovanos�ou i 
opatrnos�ou a s predpokladom, ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
 
2. Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo moţné hodnotenú stavbu 
nadobudnú� formou výstavby v �ase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 
 
3. Technická hodnota (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby zníţený o hodnotu zodpovedajúcu 
výške opotrebovania. 
 
4. Výnosová hodnota (HV) 
Výnosová hodnota je znalecký odhad sú�asnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z vyuţitia 
nehnute�nosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 
 
5. Stavby1) 
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne 
spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyţaduje úpravu podkladu. Stavby sa pod�a 
stavebnotechnického vyhotovenia a ú�elu �lenia na pozemné stavby a inţinierske stavby. 
 
B. ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB 
 
Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami: 
a) porovnávacia metóda, 
b) kombinovaná metóda (pouţije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahova� výnos formou prenájmu), 
c) výnosová metóda (pouţije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahova� výnos), 
d) metóda polohovej diferenciácie. 
Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Pod�a ú�elu 
znaleckého posudku moţno pouţi� aj viac metód sú�asne, pri�om v závere bude po zdôvodnení 
uvedená len všeobecná hodnota ur�ená vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu 
všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnute�ností a stavieb nemocníc a zdravotníckych zariadení sa 
ako jedna z metód vţdy pouţije metóda polohovej diferenciácie a pri hodnotení faktorov sa zoh�ad�uje 
najmä faktor – sú�asný technický stav. 
 
C. TECHNICKÁ HODNOTA STAVIEB 
 
C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) 
 
Výpo�et sa vykoná na báze rozpo�tových ukazovate�ov. Rozpo�tový ukazovate� musí by� 
preskúmate�ný, tzn. vybraný ukazovate� sa musí presne identifikova� názvom, zatriedením do 
�íselníka klasifikácie stavieb a jednotkovou hodnotou ur�enou pod�a verejne publikovaných katalógov 
ur�ených ministerstvom, z ktorého bol vybraný alebo vytvorený. Jednotková hodnota sa 
preskúmate�ným spôsobom upraví pod�a jednotlivých charakteristík hodnoteného objektu (výška 
podlaţí, plocha podlaţí, vybavenos� objektu, konštruk�no-materiálová charakteristika a pod.) 
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a prepo�íta sa do cenovej úrovne k termínu, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie. 
 
Východisková hodnota sa stanoví pod�a základného vz�ahu 
 
VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [Sk], 
 
kde 
M – po�et merných jednotiek. 
Udáva po�et merných jednotiek hodnoteného objektu vypo�ítaných pod�a technickej normy, na ktorej 
základe bol zostavený vybraný rozpo�tový ukazovate�. 
 
RU – rozpo�tový ukazovate� 
Rozumie sa hodnota základných rozpo�tových nákladov na mernú jednotku porovnate�ného objektu 
z katalógov rozpo�tových ukazovate�ov ur�ených ministerstvom alebo stanovená tvorbou rozpo�tového 
ukazovate�a na mernú jednotku hodnoteného objektu pod�a katalógov rozpo�tových ukazovate�ov 
ur�ených ministerstvom. Výber porovnate�ného objektu (rozpo�tového ukazovate�a) sa vykoná pod�a 
zatriedenia hodnoteného objektu do �íselníka príslušnej klasifikácie stavieb, na základe ktorej bol pouţitý 
katalóg rozpo�tových ukazovate�ov zostavený. Hodnota základných rozpo�tových nákladov na mernú 
jednotku stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch ur�ených ministerstvom, môţe by� 
vytvorená cenovou kalkuláciou (ponukovým rozpo�tom) alebo na základe nákladov na obstaranie. 
 
kCU – koeficient vyjadrujúci vývoj cien 
Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený 
rozpo�tový ukazovate� porovnate�ného objektu. Koeficient sa ur�í pomocou verejne publikovaných 
indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky po jednotlivých štvr�rokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. V prípade, ţe k 
termínu ohodnotenia neboli aktuálne indexy verejne publikované, pouţijú sa posledné známe. 
 
kV – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu 
Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení porovnate�ného a hodnoteného objektu. 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu 
 

    
       
    

 

   

  
    

    

 

   

 

[–] 
 
kde 
 
kSi – koeficient štandardu i-tej konštrukcie alebo vybavenia zoh�ad�ujúci štandardné, podštandardné 
alebo nadštandardné vybavenie. V prípade, ak sa v cenových podieloch porovnate�ného objektu 
uvedených v katalógoch rozpo�tových ukazovate�ov nachádza konštrukcia alebo vybavenie, ktoré 
sa na hodnotenom objekte nevyskytuje, koeficient sa rovná nule. V prípade, ke� je hodnotená 
konštrukcia alebo vybavenie podštandardné, je koeficient menší ako 1,00 a v prípade, ke� je 
nadštandardné, je vä�ší ako 1,00. Pri ur�ovaní koeficientu sa zoh�ad�uje aj podiel hodnotenej 
konštrukcie alebo vybavenia na stavbe ako celku, 
 
cpi – cenový podiel i-tej konštrukcie alebo vybavenia vybraného porovnate�ného objektu uvedený 
v katalógoch rozpo�tových ukazovate�ov, 
 
cpnj – cenový podiel j-tej konštrukcie alebo vybavenia navyše, ktorý sa nevyskytuje v cenových podieloch 
porovnate�ného objektu uvedených v katalógoch rozpo�tových ukazovate�ov a zistí sa z pomeru 
odhadnutých alebo preukázate�ných obstarávacích nákladov na jej vybudovanie v �ase a mieste 
ohodnotenia k východiskovej hodnote hodnoteného objektu. 
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Vo výnimo�ných prípadoch moţno koeficient stanovi� zdôvodneným odborným odhadom. V prípade 
zhodného výberu porovnate�ného objektu oproti hodnotenému objektu sa koeficient rovná 1,0. 
 
kZP – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby 
Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou 
zastavanou plochou hodnotenej a porovnate�nej stavby. Na výpo�et koeficientu sa pouţijú primerané 
vz�ahy vzh�adom na pouţitý katalóg rozpo�tových ukazovate�ov. Priemerná zastavaná plocha sa 
vypo�íta ako aritmetický priemer zastavaných plôch všetkých reprezentatívnych podlaţí. 
 
kVP – koeficient vplyvu konštruk�nej výšky podlaţí hodnotenej stavby 
Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia závislých od konštruk�nej výšky v porovnaní s priemernou 
konštruk�nou výškou hodnotenej a porovnate�nej stavby. Na výpo�et koeficientu sa pouţijú primerané 
vz�ahy vzh�adom na pouţitý katalóg rozpo�tových ukazovate�ov. Priemerná konštruk�ná výška sa 
vypo�íta ako váţený priemer konštruk�ných výšok všetkých podlaţí stavby alebo jej �asti. Ako váha sa 
pouţije ve�kos� zastavanej plochy príslušného podlaţia. 
 
kK – koeficient konštruk�no-materiálovej charakteristiky 
Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od pouţitého materiálu nosnej konštrukcie stavby, ak to nebolo 
zoh�adnené v kV. Pri výbere porovnate�ného objektu s rovnakou konštruk�no-materiálovou 
charakteristikou hodnoteného objektu sa tento koeficient rovná 1,0. 
 
kM – koeficient vyjadrujúci územný vplyv 
Vyjadruje zvýšené, resp. zníţené náklady na výstavbu v danom mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, 
moţnosti zariadenia staveniska a pod. Pri stavbách, ktoré majú vo zvislom alebo vodorovnom �lenení 
�as�, ktorá sa typom konštrukcie alebo ú�elom výrazne líši pod�a zatriedenia do klasifikácie stavieb 
(napr. dielne s kanceláriami na hornom podlaţí, bytové domy s obchodmi na prvom nadzemnom podlaţí, 
výrobné haly s administratívnymi alebo technickými prístavbami a pod.), východisková hodnota sa môţe 
vypo�íta� ako sú�et ohodnotení jednotlivých �astí. Pri vodorovnom delení sa obstavaný priestor 
základov a strechy, t. j. spolo�ných �astí stavby, rozdelí pod�a pomerov obstavaného priestoru vrchnej 
stavby jednotlivých �astí.  
Obdobným spôsobom sa postupuje pri vstavbách v halových objektoch. Obstavaný priestor halového 
objektu sa nezniţuje o obstavaný priestor vstavby, výnimku tvorí zvisle oddelite�ná (samostatná) �as�. 
V koeficiente vybavenosti halového objektu sa nezoh�ad�uje vybavenie vstavby a naopak. 
Ak obstavaný priestor čassti stavby, ktorá sa typom konštrukcie alebo ú�elom výrazne líši pod�a 
zatriedenia do klasifikácie stavieb, tvorí nevýrazný podiel z celkového obstavaného priestoru stavby, 
ohodnotenie sa vykoná pod�a prevaţujúcej �asti. 
 
Pri inţinierskych stavbách, bytoch a nebytových priestoroch sa koeficienty vplyvu zastavanej plochy 
a vplyvu výšky podlaţí spravidla nepouţijú. 
 
Nedokon�ené a poškodené stavby 
Nedokon�enými stavbami sa rozumejú rozostavané stavby, nadstavby a prístavby v �ase od za�atia 
výstavby do vydania kolauda�ného rozhodnutia stavebným úradom alebo stavby, na ktorých sa vykonáva 
rekonštrukcia a modernizácia. Za�iatkom výstavby sa na ú�ely tejto vyhlášky rozumie fyzické za�atie 
stavebných prác na hodnotenom objekte. Východisková hodnota stavby, na ktorej sa s výstavbou 
neza�alo, sa nepo�íta. Východisková hodnota nedokon�enej stavby sa vypo�íta ako východisková 
hodnota stavby dokon�enej na základe projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (ak taká 
projektová dokumentácia nie je alebo ak nie je v súlade so skutkovým stavom, tak pod�a 
predpokladaného stavu stavby po jej dokon�ení) s tým, ţe sa odpo�et východiskovej hodnoty 
nevyhotovených a nedokon�ených konštrukcií a vybavení vykoná pod�a ich pomerného percentuálneho 
zastúpenia na celej stavbe. 
Obdobným spôsobom sa postupuje pri poškodených stavbách. Za poškodenie sa nepovaţuje fyzické 
alebo morálne starnutie jednotlivých konštrukcií alebo vybavení, ani dôsledky zanedbanej údrţby 
hodnoteného objektu. 
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C.2 Výpo�et technického stavu (TS) a hodnoty vyjadrujúcej opotrebenie stavby (HO) 
 
Technický stav sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 
TS = 100 – O [%], 
kde 
O – opotrebenie stavby [%]. 
Opotrebenie stavby sa uvádza v percentách a zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v 
závislosti od veku, predpokladanej ţivotnosti, spôsobu uţívania stavby, údrţby stavby a pod. 
 
Opotrebenie stavby sa vypo�íta 
a) lineárnou metódou, 
b) analytickou metódou. 
Opotrebenie nadstavieb, prístavieb a samostatne ohodnocovaných �astí stavby sa pri lineárnej metóde 
vypo�íta samostatne za kaţdý rok ich veku rovnakým spôsobom, ale ukon�enie predpokladanej 
ţivotnosti sa ur�í vţdy pre celú stavbu k rovnakému roku. 
Celkové opotrebenie stavby sa pri lineárnej metóde môţe vypo�íta� ako váţený priemer opotrebení 
jednotlivých �astí stavby, kde váhou je merná jednotka pouţitá pri výpo�te východiskovej hodnoty. 
Opotrebenie nedokon�ených stavieb ur�í znalec odborným odhadom. 
 
Pri výpo�te opotrebenia sa pouţívajú tieto pojmy: 
 
Vek stavby (V) – vypo�íta sa ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom 
nadobudlo právoplatnos� kolauda�né rozhodnutie. V prípadoch, ke� došlo k uţívaniu stavby skôr, 
vypo�íta sa vek tak, ţe od roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, sa odpo�íta rok, v ktorom sa 
preukázate�ne stavba za�ala uţíva�. Ak nemoţno vek stavby takto zisti�, po�íta sa pod�a iného 
dokladu, a ak nie je ani taký doklad, ur�í sa zdôvodneným odborným odhadom. 
 
Základná ţivotnos� stavby (ZZ) – rozumie sa predpokladaná ţivotnos� daného typu stavieb s 
oh�adom na ich konštruk�no-materiálové riešenie a zatriedenie do klasifikácie. Udáva sa v rokoch. 
 
Ţivotnos� stavby (Z) – rozumie sa celková predpokladaná ţivotnos� stavby pri beţnej údrţbe od jej 
vzniku aţ do úplného zániku. Udáva sa v rokoch. Ţivotnos� stavby ur�uje znalec s prihliadnutím na jej 
konštruk�nomateriálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu uţívania a vykonávanú údrţbu. 
Na ur�enie ţivotnosti stavby moţno pouţi� vz�ah 
 
Z = V + T [rok], 
 
kde 
V – vek stavby [rok], 
T – znalcom ur�ená zostatková ţivotnos� stavby od roku, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie [rok]. 
 
Hodnota vyjadrujúca opotrebenie (HO) sa vypo�íta ako sú�et hodnôt vyjadrujúcich opotrebenie 
jednotlivých �astí stavby pod�a vz�ahu 
 

    
  

   

 

   

    

 
[Sk], 
 
kde 
Oi – opotrebenie i-tej �asti stavby [%], 
VHi – východisková hodnota i-tej �asti stavby [Sk], 
n – po�et �astí stavby [–]. 
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C.3 Výpočet technickej hodnoty (TH) 
 
Výpo�et sa vykoná pod�a vz�ahu 
 

   
  

   
   

 
[Sk] 
 
alebo 
 
TH = VH – HO [Sk], 
 
kde 
TH – technická hodnota stavby [Sk], 
TS – technický stav stavby [%], 
VH – východisková hodnota stavby [Sk], 
HO – hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby [Sk]. 
 
D. VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB (VŠHS) 
 
D.1 Porovnávacia metóda 
Pri výpo�te sa pouţíva transak�ný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspo� troch nehnute�ností 
a stavieb. Porovnanie treba vykona� na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, 
podlahová plocha, d�ţka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a 
ohodnocovaného objektu. 
Hlavné faktory porovnávania: 
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštruk�né a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnute�nosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia by� identifikovate�né. Pri porovnávaní sa musia vylú�i� všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vz�ah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho 
alebo kupujúceho a pod).  
Pri výpo�te sa môţe pouţi� aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak ve�ký súbor, 
aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky. 
 
D.2 Kombinovaná metóda 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu 
 

    
         

   
 

 
[Sk], 
 
kde 
HV – výnosová hodnota stavieb [Sk], 
TH – technická hodnota stavieb [Sk], 
a – váha výnosovej hodnoty [–], 
b – váha technickej hodnoty, spravidla sa rovná 1,00 [–]. 
Za výnosovú hodnotu dosadzujeme hodnotu stavieb bez výnosu z pozemkov. 
V prípadoch, ke� sa výnosová hodnota stavieb pribliţne rovná sú�tu alebo je vyššia ako technická 
hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1. V ostatných prípadoch platí: a > b. 
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Výnosová hodnota (HV) 
Výnosová hodnota stavieb sa vypo�íta kapitalizáciou budúcich od�erpate�ných zdrojov po�as �asovo 
neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich od�erpate�ných zdrojov po�as �asovo 
obmedzeného obdobia s následným predajom. Spôsob výpo�tu ur�í znalec. 
 
Kapitalizácia budúcich výnosov po�as �asovo neobmedzeného obdobia 
Výnosová hodnota sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
 

   
  

 
 

 
[Sk], 
 
kde 
OZ – od�erpate�ný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos so zoh�adnením kapitalizovaného 
odpisu [Sk/rok], 
k – úroková miera, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Minimálna výška 
úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou 
Slovenska. Úroková miera zoh�ad�uje aj za�aţenie da�ou z príjmu. 
 
Kapitalizovaný odpis sa spravidla vypo�íta pod�a vz�ahu 

 

   
  

  
   

 
[Sk], 
 
kde 
OK – kapitalizovaný odpis [Sk/rok], 
ZZ – základná ţivotnos� [rok], v prípade súboru stavieb sa dosadzuje základná ţivotnos� ur�ená 
váhovým priemerom, 
k – úroková miera, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Minimálna výška 
úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou 
Slovenska. Úroková miera zoh�ad�uje aj za�aţenie da�ou z príjmu. 
 
Kapitalizácia budúcich výnosov po�as �asovo obmedzeného obdobia s následným predajom 
Výnosová hodnota sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
 

    
   

      

 

   

 
  

      
 

 
[Sk], 
 
kde 
OZt – od�erpate�ný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos v období t [Sk/rok], 
n – �asové obdobie výnosovosti v rokoch uvaţované pre výpo�et, 
k – úroková miera, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Minimálna výška 
úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou 
Slovenska. Úroková miera zoh�ad�uje aj za�aţenie da�ou z príjmu. 
HL – likvida�ná hodnota stavieb [Sk]. 
 
Likvida�ná hodnota (HL) sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 
HL = VŠH – NL [Sk], 
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kde 
VŠH – všeobecná hodnota stavieb vypo�ítaná metódou polohovej diferenciácie v �ase ohodnotenia [Sk], 
NL – odhadované náklady spojené s prevodom nehnute�nosti, najmä da� z prevodu nehnute�nosti 
pod�a da�ového zákona, náklady na inzerciu, náklady na poplatky a pod. 
 
Odčerpateľný zdroj v období t (OZ) 
Od�erpate�ným zdrojom sa rozumie ro�ný disponibilný výnos z vyuţívania nehnute�nosti formou 
prenájmu. Vypo�íta sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov na vyuţívanie nehnute�nosti 
(prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na údrţbu a pod.) zníţený o odhad predpokladaných strát 
výnosu z nájomného s oh�adom na typ majetku, jeho polohu, vyuţite�nos� a pod. 
Hrubý výnos sa vypo�íta za predpokladu 100 % prenajatia objektu ako sú�in ro�nej nájomnej sadzby 
a mernej jednotky (napr. m2 podlahovej plochy, podlaţie, miestnos�, budova a pod.) Nájomné sadzby sa 
ur�ia z uzatvorených nájomných zmlúv. Ak sa nájomné sadzby nedajú zisti� pre nedostatok podkladov 
alebo ak sa odlišujú od dosiahnute�ných výnosov pri riadnom obhospodarovaní majetku alebo stavby 
(príp. ich �asti) nie sú v �ase ohodnotenia prenajaté, vychádza sa z nájomných sadzieb, ktoré sa pri 
riadnom obhospodarovaní majetku dajú trvalo dosiahnu�. 
Náklady na vyuţívanie nehnute�nosti sa ur�ia pod�a predloţených dokladov, najmä platobného výmeru 
na da� z nehnute�ností, poistnej zmluvy a pod., prípadne odhadom z východiskovej hodnoty alebo 
hrubého výnosu s oh�adom na ve�kos� majetku a predpokladanú výšku pri jeho riadnom 
obhospodarovaní. Do nákladov sa nezah��ajú náklady, ktoré sú nájomníkom platené osobitne, alebo 
náklady, o ktoré je zníţená sadzba nájomného pouţitá pri výpo�te hrubého výnosu. 
 
D.3 Metóda polohovej diferenciácie 
Metódou polohovej diferenciácie sa spravidla samostatne stanoví všeobecná hodnota pre 
a) stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov, 
b) byty a nebytové priestory. 
 
D.3.1 Stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov 
Vypo�íta sa pod�a základného vz�ahu 
 
VŠHS= TH . kPD [Sk], 
 
kde 
TH – technická hodnota stavby [Sk], 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na 
všeobecnú hodnotu v mieste a �ase [–] pod�a metodiky ur�enej ministerstvom. 
Koeficient polohovej diferenciácie sa môţe stanovi� pre skupinu stavieb alebo jednotlivo pre kaţdú 
stavbu. Pri ur�ení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zoh�adnia spravidla tieto 
faktory: 
– trh s nehnute�nos�ami – kúpna sila obyvate�stva, 
– poloha nehnute�nosti v danej obci – vz�ah k centru obce, 
– sú�asný technický stav nehnute�nosti, 
– prevládajúca zástavba v okolí nehnute�nosti, 
– príslušenstvo nehnute�nosti, 
– typ nehnute�nosti, 
– pracovné moţnosti obyvate�stva, 
– skladba obyvate�stva v mieste stavby, 
– orientácia nehnute�nosti k svetovým stranám, 
– konfigurácia terénu, 
– pripravenos� inţinierskych sietí v blízkosti stavby, 
– doprava v okolí nehnute�nosti, 
– ob�ianska vybavenos�, 
– prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby, 
– kvalita ţivotného prostredia v bezprostrednom okolí stavby, 
– moţnosti zmeny v zástavbe – územný rozvoj, 
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– moţnosti �alšieho rozšírenia, 
– dosahovanie výnosu z nehnute�nosti, 
– názor znalca, 
– iné faktory. 
 
D.3.2 Byty a nebytové priestory 
Vypo�íta sa pod�a základného vz�ahu 
 
VŠHB = TH . kPD [Sk], 
 
kde 
TH – technická hodnota bytu, nebytového priestoru [Sk], 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na 
všeobecnú hodnotu v mieste a �ase [–]. 
Pri ur�ení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zoh�adnia spravidla tieto faktory: 
– trh s bytmi v danej lokalite – na sídlisku, 
– poloha bytového domu v danej obci – vz�ah k centru obce, 
– sú�asný technický stav bytu a bytového domu, 
– prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu, 
– príslušenstvo bytového domu, 
– vybavenos� a príslušenstvo bytu, 
– pracovné moţnosti obyvate�stva – miera nezamestnanosti, 
– skladba obyvate�stva v obytnom dome – na sídlisku, 
– orientácia obytných miestností k svetovým stranám, 
– umiestnenie bytu v bytovom dome, 
– po�et bytov vo vchode – v bloku, 
– doprava v okolí bytového domu, 
– ob�ianska vybavenos� v okolí bytového domu, 
– prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu, 
– kvalita ţivotného prostredia v bezprostrednom okolí bytového domu, 
– názor znalca, 
– iné faktory. 
 
D.4 Stavby ur�ené na odstránenie 
Všeobecná hodnota stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstráni�, sa vypo�íta 
ako rozdiel všeobecnej hodnoty pouţite�ného materiálu, ktorý moţno získa� odstránením stavby, a 
nákladov na odstránenie stavby s odprataním nevyuţite�ného materiálu a jeho uloţením na skládku. 
Všeobecná hodnota stavby ur�enej na odstránenie na ú�ely tejto vyhlášky nemôţe by� záporná. 
 
E. VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV (VŠHPOZ) 
 
E.1 Porovnávacia metóda 
Pri výpo�te sa pouţíva transak�ný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspo� troch pozemkov. 
Porovnanie treba vykona� na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti 
porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku. Pri porovnávaní trvalých porastov bez pozemkov 
sa merná jednotka ur�í v závislosti od ich druhu (napríklad kus, 1 ha plochy a pod.). 
Hlavné faktory porovnávania: 
d) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
e) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 
f) fyzické (napríklad infraštruktúra a moţnos� zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita 
výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnute�nosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia by� identifikovate�né. Pri porovnávaní sa musia vylú�i� všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vz�ah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho 
alebo 
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kupujúceho a pod). 
Pri výpo�te sa môţe pouţi� aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak ve�ký súbor, 
aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky. 
 
E.2 Výnosová metóda 
Výnosová hodnota pozemkov sa vypo�íta kapitalizáciou budúcich od�erpate�ných zdrojov po�as 
�asovo neobmedzeného obdobia pod�a vz�ahu 
 

       
  

 
 

 
[Sk], 
 
kde 
OZ – od�erpate�ný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnute�ný pri riadnom hospodárení 
formou prenájmu pozemku. Pri po�nohospodárskych a lesných pozemkoch je moţné 
v odôvodnených prípadoch pouţi� disponibilný výnos z po�nohospodárskej alebo lesnej výroby. 
Stanoví sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov [Sk/rok], 
k – úroková miera, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Minimálna výška 
úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou 
Slovenska. Úroková miera zoh�ad�uje aj za�aţenie da�ou z príjmu. 
 
E.3 Metóda polohovej diferenciácie 
 
E.3.1 Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepo�nohospodárskych 
a nelesných pozemkov uvedených vo vyhláške2) v prílohe �. 1 �asti C okrem pozemkov pod�a oddielu 
3 písm. ch) a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území obcí ur�ených na stavbu 
územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru, právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby 
alebo právoplatným stavebným povolením vydaným v spojenom územnom a stavebnom konaní alebo 
pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [Sk], 
 
kde 
M – výmera pozemku v m2, 
VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v Sk/m2. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môţe stanovi� aj pre skupinu pozemkov. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví pod�a vz�ahu 
 
VŠHMJ = VHMJ . kPD [Sk/m2], 
 
kde 
VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví pod�a tabu�ky: 
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Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnute�ností na bývanie alebo rekreáciu 
môţu ma� jednotkovú východiskovú hodnotu do 70 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnute�ností môţu ma� jednotkovú 
východiskovú hodnotu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 
V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vz�ahuje k obci, z ktorej vyplýva zvýšený 
záujem. 
 
kPD je koeficient polohovej diferenciácie, vypo�íta sa pod�a vz�ahu 
 
kPD = kS . kV . kD . kP . kI . kZ [–], 
 
kde 
kS – koeficient všeobecnej situácie (0,70 – 2,00) sa stanoví takto: 
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Vybavenos� pozemku, resp. infraštruktúra sa posudzuje z poh�adu moţného priameho napojenia cez 
vlastné, prípadne obecné pozemky (napr. komunikácie). Hodnota koeficientu v odporú�anom intervale je 
závislá od náro�nosti (finan�nej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením. 
 
kZ – koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov (0,20 – 3,00) sa stanoví takto: 
 
Povyšujúce faktory a redukujúce faktory kZ 

Povyšujúce faktory: 
– pozemky ur�ené výh�adovým plánom na vyššie vyuţitie, neţ slúţia v sú�asnosti, 
- rohové parcely na obchodné ú�ely,        1,00 – 3,00 
- pozemky so stavebnou uzáverou na chránených územiach, 
– obchodné parcely v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zoh�adnené v koeficiente kS, 
- pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zoh�adnené v zvýšenej východiskovej 
hodnote, 
- oblasti s výrazným zvýhodnením da�ových poplatkov, 
- iné faktory. 
 
Redukujúce faktory: 
– ak sa v najbliţšom �ase predpokladá niţší stupe� vyuţitia ako doteraz, 
- spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, z výroby potravín, z 
po�nohospodárskej výroby a pod., 
- rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo ţelezni�nej dopravy v obytných oblastiach, 
- ekologické za�aţenie pozemku, 
- ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo hotelovej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace 
priemyselné zariadenia, 
- pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbo�ie a pod.), 
- svahovitos� terénu, hladina podzemnej vody, únosnos� základovej pôdy,  0,20 – 1,00 
- ochranné pásma, stavebná uzávera, chránená krajinná oblas�, 
- stavba pod povrchom pozemku, 
- vecné bremeno (napr. právo prechodu alebo prejazdu, ochranné pásmo a pod.), 
- iné faktory. 
Povyšujúce faktory a redukujúce faktory je moţné pouţi�, len ak uţ neboli zoh�adnené vo východiskovej 
hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch. 
 
E.3.2 Všeobecná hodnota po�nohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce neur�enej na 
stavbu, uvedenej v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti A.1 prvom bode (orná pôda), v šiestom bode (trvalé 
trávne porasty) a pozemkov mimo zastavaného územia obce uvedených v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti 
C oddiele 3 písmene ch) sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
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VŠHPOZ = M . VŠHMJ [Sk], 
kde 
M – výmera pozemku v m2, 
VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v Sk/m2. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môţe stanovi� aj pre skupinu pozemkov. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví pod�a vz�ahu 
 
VŠHMJ = VHMJ . kPD [Sk/m2], 
 
kde 
VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví pod�a osobitného zákona3) 
v závislosti od katastrálneho územia a okresu. Jednotková východisková hodnota pozemku uvedeného 
v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti C oddiele 3 písmene ch) sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote 
pozemku druhu trvalý trávny porast pod�a osobitného zákona. 
Ak je v osobitnom zákone uvedená nulová východisková hodnota, jednotková východisková 
hodnota ornej pôdy sa stanoví v závislosti od kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky ur�enej 
príslušnou správou katastra, prípadne potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. 
Jednotková východisková hodnota pozemkov druhu trvalý trávny porast a pozemkov uvedených 
v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti C oddiele 3 písmene ch), ktoré majú pod�a osobitného zákona 
uvedenú nulovú východiskovú hodnotu, rovná sa 75 % jednotkovej východiskovej hodnote 
pozemku druhu orná pôda ur�enej pod�a predchádzajúcej vety [Sk/m2], 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zoh�ad�uje špecifiká polohy, vyuţite�nosti, dosahovania 
výnosu, predajnosti a pod. [–]. 
 
E.3.3 Všeobecná hodnota po�nohospodárskej pôdy vrátane porastov mimo zastavaného územia 
obce neur�enej na stavbu, uvedenej v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti A.1 druhom bode (chme�nice), 
tre�om bode (vinice), štvrtom bode (záhrady), piatom bode (ovocné sady) sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 
VŠHPOZP = VŠHPOZ + VŠHP [Sk], 
 
kde 
VŠHPOZ – všeobecná hodnota pozemku, ktorá sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ [Sk], 
 
kde 
M – výmera pozemku v m2, prípadne v ha, 
VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v Sk/m2, prípadne v Sk/ha. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môţe stanovi� aj pre skupinu pozemkov. 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví porovnávacou metódou alebo metódou polohovej 
diferenciácie pod�a základného vz�ahu 
 
VŠHMJ = VHMJ . kPD [Sk/m2], [Sk/ha], 
 
kde 
VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku 
druhu orná pôda pod�a osobitného zákona. Ak je v osobitnom predpise uvedená nulová 
východisková hodnota, jednotková východisková hodnota ornej pôdy sa stanoví v závislosti od 
kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky ur�enej príslušnou správou katastra, prípadne 
potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zoh�ad�uje špecifiká polohy, vyuţite�nosti, 
dosahovania výnosu, predajnosti a pod. [–]. 
VŠHP je všeobecná hodnota porastu, ktorá sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 
VŠHP = VHP . kPD [Sk], 
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kde 
VHP – jednotková východisková hodnota porastu sa stanoví pod�a prílohy �. 15 pre ovocné stromy 
pod�a tabu�ky �. I, pre vini�né porasty pod�a tabu�ky �. II, pre chme�ové porasty vrátane zariadenia 
chme�níc pod�a tabu�ky �. III a pre okrasné dreviny pod�a tabu�ky �. X, 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zoh�ad�uje špecifiká kvality, stup�a poškodenia, 
dosahovania výnosu, predajnosti a pod. [–]. 
 
E.3.4 Všeobecná hodnota lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí a lesných porastov 
v zastavanom i nezastavanom území obcí uvedených v prílohe �. 1 k vyhláške2) �asti B (lesné 
pozemky) sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
 
VŠHPOZP = VŠHLPOZ + VŠHLP [Sk], 
 
kde 
VŠHLPOZ – všeobecná hodnota lesného pozemku, ktorá sa vypo�íta pod�a vz�ahov 
 
VŠHLPOZ = M . VŠHLMJ [Sk], 
 
VŠHLJM = VHLJM . kPD [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
VHJLM = Hpz + fp [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
Hpz = Hpzjk . zstjk [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
fp = Zcujk . zstcjk (Hv1 + Hv2) [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
kde 
VŠHLPOZ – všeobecná hodnota lesného pozemku, 
M – výmera lesného pozemku v ha s presnos�ou na štyri desatinné miesta (m2), 

VŠHLMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného pozemku sa stanoví pod�a špecifických metód 
ohodnocovania lesov, 
VHLMJ – jednotková východisková hodnota lesného pozemku v Sk/ha (Sk/m2) sa stanoví ako sú�et 
základnej hodnoty lesného pozemku pre cie�ové drevinové zastúpenie pod�a prílohy �. 14 tabu�ky 
I a hodnoty faktora polohy v závislosti od pribliţovacej a odvoznej vzdialenosti pod�a prílohy �. 14 
tabu�ky �. II, 
Hpz – základná hodnota lesného pozemku v Sk za hektár sa ur�í ako sú�et základnej hodnoty 
jednotlivých drevín upravenej cie�ovým zastúpením, 
fp – hodnota faktora polohy v Sk na ha, 
Hpzjk – základná hodnota lesného pozemku v Sk na ha cie�ových drevín k, j-tej bonity; príloha �. 14, tab. 
�. I, 
zstcjk – cie�ové zastúpenie drevín k, j-tej bonity na lesnom pozemku v percentách, ur�ené v lesnom 
hospodárskom pláne (LHP), 
Hv1, Hv2 – jednotková hodnota sadzby faktora polohy lesného pozemku za pribliţovanie (v1) a odvoz (v2) 
dreva v Sk za m3; príloha �. 14, tab. �. II, 
Zcujk – celková zásoba produkcie dreva na pni, cie�ových drevín k, j-tej bonity v rubnej dobe na hektár; 
príloha �. 14, tab. �. III, 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie zoh�ad�ujúci špecifiká vyuţite�nosti, dosahovania výnosu, 
predajnosti a pod., ktorý sa stanoví osobitne pre lesné pozemky a osobitne pre lesné porasty pod�a 
vz�ahu 
 
kPD = kS.kV.kL [-], 
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Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 4 000 Sk. 
 
Pri nesúlade údajov o druhu pozemku v katastri nehnute�ností so skuto�ným stavom sa všeobecná 
hodnota pozemku stanovuje pod�a skuto�ného stavu. 
VŠHLP – všeobecná hodnota lesného porastu, ktorá sa vypo�íta pod�a vz�ahov 
 

VŠHLP = M.VŠHLPMJ [Sk], 
 

VŠHLPMJ = VHLPa .k PD [Sk/ha], [Sk/m2], 
 

VHLPa = Hporzijk .(1- kp )+ fp [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
Hporzijk = [(Hutjk–cjk).faijk+cjk]kd.zstijk.z [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
fp = ZSijk.(Hv1+Hv2) [Sk/ha], [Sk/m2], 
 
kde 
VŠHLPJM – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v Sk/ha sa stanoví ako sú�in jednotkovej 
východiskovej hodnoty lesného porastu VHLpa a koeficienta polohovej diferenciácie (kPD), 
VHLPa – jednotková východisková hodnota lesného porastu v Sk/ha sa stanoví ako sú�et základnej 
hodnoty drevín skuto�ného zastúpenia (k), veku (i), bonity (j) a zakmenenia (z), upravenej o poškodenie 
lesného porastu (kp v %) a hodnoty faktora polohy(fp) v Sk/ha, 
Hporzijk – základná hodnota lesného porastu v Sk/ha sa stanoví ako sú�et hodnoty jednotkovej sadzby 
lesného porastu danej dreviny vo veku 3 rokov (cjk), príloha �. 15, tab. VI, a sú�inu vekového 
hodnotového faktora dreviny (faijk), príloha �. 15, tab. IV.1–IV.6, a hodnoty �aţbového výnosu 
v rubnej dobe (Hu�jk), príloha �. 15, tab. V, zníţeného o hodnotu jednotkovej sadzby lesného 
porastu danej dreviny vo veku 3 rokov (cjk), príloha �. 15, tab. VI, upravený na skuto�né 
zastúpenie dreviny a zakmenenie lesného porastu v Sk/ha, 
Hu�jk – hodnota �aţbového výnosu v rubnej dobe, danej bonity (j) a dreviny (k), príloha �. 15, tab.V, 
cjk – celkové pestovné náklady zaloţenia lesného porastu vo veku 3 rokov danej bonity (j) a dreviny 
(k), príloha �. 15, tab. VI, 
faijk – vekový hodnotový faktor i-tého vekového stup�a, j-tej bonity, k-tej dreviny, príloha �. 15, tab. 
IV.1 – IV.6, 
z – zakmenenie (od 0,1 – 1,0), 
kp – koeficient poškodenia porastu (podiel zníţenia celkovej hodnoty porastu odvodený zo zníţenia 
hodnoty zásoby dreva vo vekovom stupni), príloha �. 15, tab. IX, 
fp – hodnota faktora polohy v Sk na ha, ur�í sa ako sú�in jednotkových hodnôt faktora polohy v Sk/m3, 
pod�a prílohy �. 15, tab. VIII a skuto�nej zásoby porastu v m3 (Zsijk), 
M – výmera lesného porastu JPRL (na štyri desatinné miesta), 
kd – koeficient prepo�tu základnej hodnoty porastu ur�ujúcich drevín na hodnotu priradených drevín, 
zstijk – skuto�né zastúpenie drevín k, v poraste i-tého vekového stup�a, j-tej bonity, 
Zsijk – skuto�ná zásoba dreva na pni v i-tom vekovom stupni, j-tej bonity, zastúpených drevín k, 
Hv1, Hv2 – jednotková sadzba faktora polohy lesného porastu za pribliţovanie (v1) a odvoz (v2) dreva v Sk 
za m3, príloha 15, tab. VIII, 
kPD – koeficient polohovej diferenciácie zoh�ad�ujúci špecifiká vyuţite�nosti, dosahovania výnosu, 
predajnosti a pod. 
 
Porasty staršie, ako sú rubné doby v prílohe �. 15 v tab. IV.1 – IV.6, ohodnotia sa pod�a údajov najvyššej 
rubnej doby danej dreviny ich interpoláciou s primeraným zoh�adnením poklesu kvality drevných zásob. 
V prípade poškodenia porastu antropogénnou �innos�ou, predovšetkým imisiami, jednotková 
východisková hodnota lesného porastu sa zníţi o hodnotu identifikovaného poškodenia pod�a prílohy �. 
15, tab. IX. Hodnota poškodenia v stup�och sa preberie z výsledkov pravidelného monitoringu 
zdravotného stavu lesa alebo sa zistí priamo v poraste (pri listnatých drevinách iba v období plnej 
vegetácie) na základe priemernej defoliácie drevín v poraste alebo iných relevantných postupov. 
Skuto�ná celková zásoba porastu v m3 sa preberie z lesného hospodárskeho plánu alebo sa zistí 
meraním. 
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Jednotkové hodnoty polohy sa zistia v prílohe �. 15 tab.VIII na základe priemernej pribliţovacej 
a odvoznej vzdialenosti konkrétneho porastu. 
 
F. VŠEOBECNÁ HODNOTA ZÁVAD 
 
F.1 Vecné bremeno 
Vecné bremená obmedzujú vlastníka stavby a pozemku v prospech iného. Práva zodpovedajúce vecným 
bremenám sú viazané na vlastníctvo budovy, haly, stavby a pozemku alebo patria osobe. Vecné bremená 
prevodom alebo prechodom stavieb a pozemkov prechádzajú na nadobúdate�a. Delia sa na vecné 
bremená s povinnos�ou 
a) kona� (napr. poskytnú� doţivotné bývanie), 
b) zdrţa� sa (napr. nestava� plot nad ur�enú výšku), 
c) strpie� (napr. právo prechodu, prejazdu, právo stavby, uţívacie právo). 
 
Všeobecná hodnota jednotlivých vecných bremien viaznucich na nehnute�nostiach sa stanoví iba na 
ú�ely exeku�ného konania.4) V takých prípadoch sa všeobecná hodnota nehnute�ností a stavieb 
stanoví bez zoh�adnenia existencie vecného bremena. 
V ostatných prípadoch sa existencia vecného bremena zoh�adní pri výpo�te všeobecnej hodnoty 
nehnute�ností a stavieb. 
 
F.2 Výpo�et všeobecnej hodnoty vecného bremena (VŠHVB) na ú�ely exeku�ného konania 
Výpo�et všeobecnej hodnoty vecného bremena sa vykoná takto: 
a) Práva spojené s nehnute�nos�ou sa odhadnú tak, ţe sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú 
oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto výhody sa vynásobí pri právach 
�asovo neobmedzených dvadsiatimi, pri právach �asovo obmedzených po�tom rokov, po�as ktorých 
má právo ešte trva�, najviac však dvadsiatimi. 
b) Závady viaznuce na nehnute�nosti sa odhadnú pod�a hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady 
pre za�aţeného (vlastníka). Výpo�et sa vykoná kapitalizáciou hospodárskej ujmy (rozdielu budúcich 
zníţených od�erpate�ných zdrojov oproti beţným od�erpate�ným zdrojom) po�as �asovo 
obmedzeného obdobia. Pri závadách neobmedzeného trvania sa vezme za základ výpo�tu obdobie 
dvadsiatich rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie. 
Všeobecná hodnota vecného bremena sa vypo�íta pod�a základného vz�ahu 
 

      
   

      

 

   

 

 
[Sk], 
 
kde 
OZt – trvalo od�erpate�ný zdroj [Sk/rok], ktorý sa vypo�íta ako rozdiel budúcich zníţených 
od�erpate�ných zdrojov oproti beţným od�erpate�ným zdrojom (napr. hodnota zvýšenia alebo zníţenia 
ro�nej nájomnej sadzby vyplývajúca z vecného bremena a pod.), 
n – �asové obdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom trvaní platí: n = 20 rokov [rok], 
k – diskontná sadzba, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. 
V prípade poţiadavky stanovenia všeobecnej hodnoty vecných bremien pod�a § 1 ods. 2) tejto vyhlášky 
sa postupuje pod�a �asti F.2. 
 
G. VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU ZA POZEMOK 
Všeobecnú hodnotu ro�ného nájmu pozemku vypo�ítame pod�a vz�ahu 
 

             
        

        
     

 
[Sk/rok], 
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kde 
VŠHPMJ – všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [Sk/m2], 
k – diskontná sadzba, ktorá sa do výpo�tu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
kN – koeficient zoh�ad�ujúci da�ové za�aţenie da�ou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde N 
vyjadrujú náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (da� z príjmu v percentách), 
n – obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla 15 rokov. 
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Príloha č. 4 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY STROJOVÝCH ZARIADENÍ, DRÁHOVÝCH 

VOZIDIEL, PLAVIDIEL A LIETADIEL 
 
Táto príloha ustanovuje postup znalcov pri vypracovaní posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
zloţiek majetku: strojové zariadenia, dráhové vozidlá, plavidlá a lietadlá. 
 
A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 
 
A.1 Strojové zariadenia 
Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pruţné výrobné systémy a 
pod., ktoré majú samostatné technicko-ekonomické ur�enie a výrobcom, dovozcom �i predajcom 
stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Pod�a �alej uvedeného postupu môţe stanovova� 
hodnotu strojových zariadení len znalec z odboru strojárstvo. 
 
A.2 Dráhové vozidlá 
Dráhové vozidlá sú dopravné prostriedky ur�ené na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie 
�inností súvisiacich s výstavbou a údrţbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedené pri svojom 
pohybe po dráhe. Dráhové vozidlá pod�a technických podmienok rozde�ujeme na ţelezni�né, 
elektri�kové, trolejbusové, lanové a špeciálne. Ţelezni�né ko�ajové vozidlá rozde�ujeme na hnacie 
vozidlá závislej a nezávislej trakcie a na hnané vozidlá osobné, nákladné a špeciálne. Pod�a �alej 
uvedeného postupu sa stanovuje hodnota dráhových vozidiel uvedených v príslušných predpisoch.1) Tieto 
predpisy zárove� ur�ujú rozsah oprávnenia na výkon znaleckej �innosti v odbore doprava ţelezni�ná. 
 
A.3 Lietadlá 
Lietadlá sú zariadenia schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie 
vzduchu vo�i zemskému povrchu.2) Znalec môţe ohodnocova� lietadlá �ahšie ako vzduch s pohonom 
alebo bez pohonu (balóny, vzducholode) a �aţšie ako vzduch s pohonom alebo bez pohonu (klzáky, 
letúny a vrtu�níky). Pod�a �alej uvedeného postupu môţe stanovova� hodnotu lietadiel len znalec z 
odboru doprava letecká. 
 
A.4 Plavidlá 
Plavidlá sú lode vnútrozemskej plavby, malé plavidlá, prievozné lode, plávajúce stroje alebo plávajúce 
zariadenia3) a námorné rekrea�né plavidlá.4) Pod�a �alej uvedeného postupu môţe ur�ova� hodnotu 
plavidiel len znalec z odboru doprava lodná. 
 
A.5 Základné pojmy 
(1) Na ú�ely tejto prílohy 
a) skupinou je funk�ne, konštruk�ne, úţitkovo, významovo kompaktný celok zloţky majetku, 
b) príslušenstvom zloţky majetku sú predmety, ktoré tvoria so zloţkou majetku jeden majetkový celok 
a sú sú�as�ou jej obstarávacej ceny a evidencie, 
c) štandardnou výbavou zloţky majetku je výbava zahrnutá obvykle vo vstupnej cene zloţky majetku, 
d) mimoriadnou výbavou zloţky majetku je vybavenos� zloţky majetku nad rámec štandardne dodávanej 
výbavy zloţky majetku výrobcom alebo dovozcom, autorizovaným distribútorom alebo predajcom a tieţ 
výbava, ktorej vstupná cena nie je zahrnutá vo vstupnej cene zloţky majetku. Zásady stanovenia hodnoty 
mimoriadnej výbavy sú totoţné so zásadami stanovenia hodnoty zloţky majetku, 
e) medzným stavom je stav zloţky majetku, v ktorom musí by� �alšie pouţívanie zloţky majetku 
prerušené alebo ukon�ené, 
f) opotrebením je postupné znehodnocovanie zloţky majetku v procese jej pouţívania, ktoré môţe by� 
fyzické a morálne, 
g) fyzickým opotrebením je postupné, spravidla dlhší �as trvajúce zhoršovanie fyzických parametrov 
zloţky majetku vznikajúce štandardným pouţívaním zloţky majetku spôsobom zodpovedajúcim povahe a 



www.zbierka.sk           Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. 
 

Strana 4350                                                 Zbierka zákonov č. 492/2004                                      Čiastka 209 
 

© IURA EDITION, spol. s r. o. 

ú�elu, na ktorý má slúţi� pri rešpektovaní predpisov a pokynov výrobcov alebo dodávate�ov na jej 
prevádzku, 
h) morálnym opotrebením je opotrebenie, ktoré vzniká ako dôsledok technického pokroku, pri�om zloţka 
majetku vyrobená na rovnaký ú�el ako jej predchádzajúca má technicky dokonalejšie parametre alebo pri 
pribliţne rovnakom výkone niţšiu energetickú náro�nos� prevádzky, resp. náro�nos� obsluhy, �ím 
hodnota skôr vyrobenej zloţky majetku s menšou výkonnos�ou spravidla klesá, alebo sa zloţka 
s rovnakými parametrami spravidla predáva lacnejšie, 
i) údrţbou je súhrn �inností zabezpe�ujúcich štandardnú technickú spôsobilos� a hospodárnos� 
prevádzky zloţky majetku, spoma�ujúci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a 
odstra�ujúci drobnejšie chyby, spravidla bez demontáţe dielov a bez výmeny sú�iastok a pod�a 
predpisov výrobcu alebo dodávate�a zloţky majetku, 
j) opravou je súhrn �inností, ktorými sa odstra�ujú následky poškodenia, opotrebenia alebo straty 
prevádzkyschopnosti celku, skupín alebo dielcov zloţky majetku za ú�elom uvedenia zloţky majetku do 
prevádzkyschopného stavu, pri�om nemusia by� zachované pôvodné rozmery a tvar novej zloţky 
majetku, 
k) beţnou opravou je oprava, pri ktorej sa obnovuje prevádzkyschopnos� skupiny alebo zloţky majetku 
ako celku. Spravidla sa uskuto��uje výmenou chybných alebo opotrebovaných sú�iastok za nové, 
opravené alebo renovované. Tento pojem sa uvádza len pre potreby ohodnocovania zloţky majetku, 
l) celkovou opravou je oprava skupiny takého rozsahu v predpísanom rozsahu a kvalite pod�a predpisov 
výrobcu, pri ktorej sa po úplnej demontáţi skupiny vymie�ajú všetky poškodené alebo opotrebované 
�asti zloţky majetku za nové, opravené alebo renovované. Tento pojem sa uvádza len pre potreby 
ohodnocovania zloţky majetku, 
m) generálnou opravou je oprava v predpísanom rozsahu a kvalite pod�a predpisov výrobcu, pri ktorej sa 
vykoná celková oprava všetkých skupín zloţky majetku, resp. sa oprava vykoná výmenným spôsobom 
skupín za funk�né skupiny, ktoré mali celkovú opravu (retrofit). Tento pojem sa uvádza len pre potreby 
ohodnocovania zloţky majetku, 
n) záru�nou opravou je oprava zloţky majetku v záru�nej dobe, 
o) renováciou sú�iastky je oprava, pri ktorej sa poškodenej alebo opotrebovanej �asti sú�iastky alebo 
sú�iastky zloţky majetku vráti jej geometrický tvar, rozmery, funk�né vlastnosti, pri�om sa oby�ajne 
zachováva ţivotnos� sú�iastky porovnate�ná s jej pôvodnou ţivotnos�ou, 
p) modernizáciou je úprava zloţky majetku, pri ktorej sa zlepší jej vybavenos�, zvýšia sa jej úţitkové 
vlastnosti alebo rozšíri sa jej pouţite�nos�, 
r) rekonštrukciou je úprava zloţky majetku, ktorou sa zmení ú�el pouţitia a technické parametre alebo 
nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti, 
s) nákladmi na opravu zloţky majetku sú náklady na vykonanie úkonov opráv štandardnou technológiou 
nutných na odstránenie následkov poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti zloţky 
majetku spojených s uvedením zloţky majetku do prevádzkyschopného stavu porovnate�ného so stavom 
zloţky majetku, v akom bola pred poškodením, 
t) výškou škody je skuto�ná škoda vyjadrená rozdielom všeobecnej hodnoty zloţky majetku pred jej 
poškodením a jej všeobecnej hodnoty po odstránení poškodenia, aj predpokladaného poškodenia, 
štandardnými postupmi, pri zoh�adnení nákladov na opravu zloţky majetku a všeobecnej hodnoty 
zvyškov zloţky majetku k dátumu vzniku poškodenia. Výška škody pri totálnom zni�ení zloţky majetku 
zodpovedá všeobecnej hodnote zloţky majetku pred jej poškodením, 
u) všeobecnou hodnotou zvyškov zloţky majetku je všeobecná hodnota �astí alebo skupín poškodenej 
zloţky majetku stanovená k dátumu poškodenia zloţky majetku, ktoré sú vyuţite�né, najmä ako uţ 
pouţité náhradné diely po odpo�ítaní nákladov na ich demontáţ, prípadné �istenie, skladovanie a predaj, 
resp. ako odpad, 
v) likvida�nou hodnotou je predpokladaná predajná hodnota dielcov zloţky majetku alebo zloţky majetku 
po odpo�ítaní nevyhnutných nákladov spojených s jej likvidáciou v súvislosti s ukon�ením 
podnikate�skej �innosti majite�a zloţky majetku alebo jej vyradením z evidencie. 
 
(2) Zloţky majetku sa na ú�ely hodnotenia delia na tieto kategórie: 
a) zloţky majetku, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v slovenských korunách, 
b) zloţky majetku zahrani�nej výroby, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, 
c) zloţky majetku vyhotovené vlastnou �innos�ou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií, 
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d) zloţky majetku nové, poškodené, 
e) jednoú�elové zloţky majetku, 
f) zloţky majetku, pri ktorých nemoţno vykona� obhliadku, 
g) zloţky majetku zaradené alebo nezaradené do pouţívania, 
h) zloţky majetku nadobudnuté na základe zmluvy o nájme, 
i) technologické celky, 
j) modernizované a rekonštruované zloţky majetku, 
k) zloţky majetku, ktoré mali celkovú alebo generálnu opravu, 
l) morálne opotrebované zloţky majetku, 
m) príslušenstvo, náhradné dielce, mimoriadna výbava zloţky majetku, nástroje a náradie, 
n) zásoby strojových zariadení, dráhových vozidiel, plavidiel a lietadiel. 
 
A.6 Skupiny zloţky majetku a pomerný podiel skupiny zloţky majetku PDS 
(1) Zloţka majetku sa hodnotí zásadne ako celok s výnimkou prípadu, ke� niektorá skupina zloţky 
majetku má podstatne iný technický stav, resp. niektorá skupina zloţky majetku má výrazne odlišnú 
ţivotnos�. V takom prípade sa zloţka majetku hodnotí roz�lenená na skupiny. Metodika ohodnocovania 
skupín je rovnaká ako metodika ohodnocovania celku. O tom, �i zloţku majetku pri ohodnocovaní treba, 
alebo netreba �leni� na skupiny, rozhoduje znalec, pri�om skupinu kvantifikuje stanovením pomerného 
podielu skupiny zloţky majetku PDS. 
 
(2) PDS je percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny z novej zloţky majetku ako celku bez 
mimoriadnej výbavy. Vypo�íta sa pod�a vz�ahov 
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kde 
VHs – východisková hodnota skupiny zloţky majetku [Sk], 
VH – východisková hodnota zloţky majetku [Sk], 
VCs – vstupná cena skupiny zloţky majetku [Sk], 
VC – vstupná cena zloţky majetku [Sk], 
PHs – porovnate�ná hodnota skupiny zloţky majetku [Sk], 
PH – porovnate�ná hodnota zloţky majetku [Sk]. 
VHs, resp. PHs sa stanovia postupom na stanovenie VH pod�a �asti A.16, resp. A.17. 
 
(3) Ak nie sú k dispozícii vstupné údaje na výpo�et PDS, pomerný diel skupiny zloţky majetku sa stanoví 
odborným odhadom alebo porovnaním so zloţkou majetku, pre ktorú sú tieto hodnoty známe. 
 
(4) Platí : � PDS všetkých skupín zloţky majetku = 100 %. 
 
A.7 Predpokladaná ţivotnos� (Ţ) [roky, h, po�et výrobných cyklov] 
(1) Je to predpokladaná technická ţivotnos� zloţky majetku v rokoch (napr. strojové zariadenia, lietadlá, 
plavidlá, dopravné zariadenia), v hodinách (napr. lietadla) alebo uvedená po�tom výrobných cyklov 
(špeciálne náradie, nástroje a pod.), stanovená na základe technických parametrov zloţky majetku a jej 
normálneho pouţívania za predpokladu vykonávania údrţby a opráv pod�a pokynov výrobcu alebo 
predajcu zloţky majetku. Ţivotnos� strojových zariadení stanoví znalec v rokoch pod�a tabuliek 
uvedených v �asti B.2. 
 
(2) Znalec v odôvodnených prípadoch môţe pre hodnotené strojové zariadenie stanovi� aj inú hodnotu 
predpokladanej ţivotnosti zloţky majetku, ako je uvedená v tabu�kách �asti B.2. 
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(3) Znalec pri ohodnocovaní strojového zariadenia �leneného na skupiny môţe pre jednotlivé skupiny 
v odôvodnených prípadoch stanovi� aj inú predpokladanú ţivotnos� skupín, aká je stanovená pre 
ne�lenené strojové zariadenie pod�a �asti B.2. 
 
(4) Ak má ohodnocovaná zloţka majetku uvedenú ţivotnos� v pracovných hodinách, v prípade potreby 
sa prepo�íta na ţivotnos� v rokoch (jeden mesiac je 1/12 roka = 0,083 roka, pri jednozmennej prevádzke 
jeden pracovný de� má 8 pracovných hodín a jeden pracovný rok má 250 pracovných dní, pri trvalej 
prevádzke má pracovný de� 24 hodín, rok 365 dní). 
 
A.8 Doba prevádzky (r) [roky, po�et odpracovaných výrobných cyklov, hodiny] 
Doba prevádzky je doba zloţky majetku (skupiny) uvedená v skuto�ne odpracovaných mesiacoch, v 
hodinách od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od jej uvedenia do prevádzky po 
vykonaní celkovej alebo generálnej opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie po dátum ohodnotenia, 
resp. po�tom odpracovaných cyklov pri zloţkách majetku, ktoré majú predpokladanú ţivotnos� uvedenú 
po�tom výrobných cyklov. Ak mala zloţka majetku od dátumu zaradenia do prevádzky z rôznych dôvodov 
prerušenú prevádzku, znalec to musí do posudku uvies� a dokladova�. 
 
A.9 Koeficient zmennosti kZ) [–] 
Koeficient zmennosti sa ur�uje pod�a reţimu práce len pre zloţky majetku: strojové zariadenia pod�a 
�asti B.2. Pre dráhové vozidlá a plavidlá vo vz�ahu na výpo�et základnej amortizácie znalec stanoví 
kZ=1. 
 
A.10 Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) [%] 
Je to zostatkové percento prevádzkyschopnosti zloţky majetku, ktoré zostáva po skon�ení 
predpokladanej ţivotnosti zloţky majetku. �íselná hodnota ZO pri strojových zariadeniach sa stanoví 
pod�a �asti B.2. 
 
A.11 Východiskový technický stav (VTS) [%] 
Je to technický stav novej zloţky majetku, prípadne zloţky majetku po celkovej alebo generálnej oprave, 
modernizácii alebo rekonštrukcii vo vz�ahu k novej zloţke majetku. Vyjadruje sa v percentách. 
Východiskový technický stav zloţky majetku sa stanoví na základe predloţených dokladov, ktoré 
hodnoverne opisujú jej stav, najmä kúpna zmluva, odovzdávací protokol, záru�ný list, zápis z odbornej 
skúšky alebo prehliadky pod�a osobitných predpisov5) alebo iný hodnoverný doklad. Ak sa na zloţke 
majetku (skupine) nevykonala celková alebo generálna oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, jej 
východiskový technický stav sa rovná 100 %. Ak sa na zloţke majetku vykonala celková alebo generálna 
oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, jej východiskový technický stav sa stanoví pod�a �alej 
uvedeného postupu. 
 
(1) VTS továrensky vyrobenej novej zloţky majetku, novej zloţky majetku vyrobenej vlastnou �innos�ou 
alebo novej skupiny je 100 %. 
 
(2) VTS skupiny zloţky majetku po celkovej oprave znalec stanoví odborným odhadom v rozsahu 60 – 90 
% továrensky novej skupiny pod�a kvality vykonanej opravy a s prípadným zoh�adnením podmienok 
závodu, v ktorom bola oprava realizovaná. Pre skupinu zloţky majetku, ktorá bola opravovaná v zahrani�í 
alebo ktorá sa doviezla ako repasovaná z výrobného alebo porovnate�ného závodu, VTS = 100 %. 
 
(3) VTS zloţky majetku po jej generálnej oprave znalec stanoví v rozsahu 60 – 90 % pod�a kvality 
vykonanej opravy a s prípadným zoh�adnením podmienok závodu, v ktorom bola oprava realizovaná. Pre 
zloţku majetku, ktorá bola opravovaná vo výrobnom alebo porovnate�nom závode v zahrani�í, alebo 
ktorá sa doviezla ako repasovaná z výrobného alebo porovnate�ného závodu zo zahrani�ia, VTS = 100 
%. 
 
(4) Východiskový technický stav celej zloţky majetku �lenenej na skupiny z dôvodu, ţe jedna alebo viac 
jej skupín mala celkovú opravu, vypo�íta sa pod�a vz�ahu  
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kde 
VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny zloţky majetku stanovenej pod�a �asti A.11 
odsekov 1 a 2 [%], 
PDSi – pomerný podiel i-tej skupiny zloţky majetku [%], 
i – i-tá skupina zloţky majetku, i = 1 aţ n, 
n – po�et skupín zloţky majetku. 
 
(5) Východiskový technický stav mimoriadnej výbavy VTSMV stanoví sa postupom uvedeným v �asti A.11 
odsekoch 1 aţ 3 pre VTS. 
 
(6) Východiskový technický stav zloţky majetku, ktorú nemoţno obhliadnu�, sa stanoví: 
a) ak pre danú zloţku majetku existujú doklady o tom, ţe pôvodný majite� ju zakúpil ako novú, tak 
VTS = 100 %, 
b) ak doklady nie sú k dispozícii, znalec stanoví hodnotu VTS pod�a iných relevantných dostupných 
údajov. 
 
(7) Východiskový technický stav náradia, mimoriadnej výbavy a pomocného zariadenia stanoví sa pod�a 
�asti A.11 odsekov 1 aţ 3. 
 
(8) Východiskový technický stav linky sa stanoví: 
a) ak je linka zostavená z nových továrensky vyrobených strojov, tak VTS = 100 % pre celú linku, 
b) ak je linka zloţená zo strojov s rôznou percentuálnou hodnotou VTS, stanovenou pod�a �asti A.11 
odsekov 1 a 3, tak VTS sa stanoví pod�a vz�ahu 
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kde 
VTS – východiskový technický stav linky [ %], 
n – po�et strojov linky, 
i – i-tý stroj linky, i = 1 aţ n, 
VTSi – východiskový technický stav i-tého stroja linky, stanovený pod�a �asti A.11 odsekov 1 aţ 3 [%], 
kli – koeficient pod�a vz�ahu, 
 

    
   

   

 

[–] 
 
kde 
VHi – východisková hodnota i-tého stroja linky [Sk], 
VHl – východisková hodnota linky [Sk]. 
 
Platí: sú�et hodnôt kli = 1. 
 
Vz�ah pre VTS v tomto odseku znalec pouţije len v prípade, ak niektorý stroj linky mal generálnu opravu. 
 
(9) Východiskový technický stav rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky majetku sa stanoví: 
a) ak všetky skupiny zloţky majetku, ktorá bola rekonštruovaná alebo modernizovaná (mala technické 
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zhodnotenie), boli rekonštruované alebo modernizované a mali VTS skupín po vykonanej úprave 
rovnú 100 %, aj východiskový technický stav rekonštruovanej, modernizovanej zloţky majetku – VTS 
je 100 %, 
b) ak hodnotená zloţka majetku bola rekonštruovaná alebo modernizovaná tak, ţe niektoré skupiny 
zloţky majetku mali celkovú opravu (CO), t. j. mali VTSS menšiu ako 100 %, tak východiskový 
technický stav rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky majetku VTS sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
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kde 
VTS – východiskový technický stav rekonštruovanej /modernizovanej zloţky majetku [%], 
VTSS – východiskový technický stav skupín, ktoré nemali technické zhodnotenie, 
ich VTSS = 100 % [%], 
PDS – pomerný podiel skupín zloţky majetku, ktoré nemali technické zhodnotenie [%], 
VTStz – východiskový technický stav skupín zloţky majetku, ktoré mali technické zhodnotenie, 
ich VTStz � 100 %, [%], 
PDStz – pomerný podiel skupín, ktoré mali technické zhodnotenie, pri�om PDStz = (100 – PDS) [%]. 
VTStz znalec ur�í pod�a �asti A.11 odsekov 1 aţ 3. 
 
(10) Východiskový technický stav zloţky majetku, pre ktorú nie je dostupná dokumentácia, stanoví znalec 
na základe 
a) obhliadky zloţky majetku, 
b) informácií prevádzkovate�a (majite�a a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch 
konania pred štátnymi orgánmi, výpovedí svedkov a pod.), 
c) odborným odhadom. 
 
(11) Postup stanovenia VTS znalec zdôvodní. 
 
A.12 Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZA) [%] 
je percentuálnou mierou fyzického opotrebovania zloţky majetku po�as jej skuto�nej prevádzky. Pre 
strojové zariadenia po zaradení zloţky majetku do kategórie pod�a tabuliek �asti B.2 sa priradí tomuto 
stroju hodnota predpokladanej ţivotnosti zloţky majetku a zostatkové percento prevádzkyschopnosti 
zloţky majetku v súlade s �as�ami A.7 a A.10. Výpo�et základnej amortizácie znalec stanoví v súlade s 
�as�ou B.2. 
 
A.13 Skuto�ný technický stav (TS) [%] 
je taký technický stav zloţky majetku, ktorý predstavuje jej reálny zostatkový technický a morálny stav 
k dátumu ohodnocovania. 
(1) Skuto�ný technický stav zloţky majetku sa stanoví na základe vykonanej obhliadky, pri�om sa 
zoh�adnia všetky zistené skuto�nosti, najmä úplnos�, kompletnos�, funk�nos�, spôsob vykonávania 
údrţby a opráv,  schopnos� plni� ú�el, na ktorý bola zloţka majetku ur�ená. Zistené skuto�nosti sa 
uvedú v posudku. 
(2) Ak nie je moţné vykona� obhliadku zloţky majetku, technický stav sa stanoví pod�a dostupných 
podkladov, najmä informácií vlastníkov, prevádzkovate�ov, výpovedí svedkov, spisového materiálu. 
Postup znalec zdôvodní. 
(3) Postup stanovenia skuto�ného technického stavu zloţky majetku je uvedený v �asti B.3. 
 
A.14 Zmena technického stavu (Z) [%] 
Zmena technického stavu vyjadruje zmenu technického stavu zloţky majetku (horší alebo lepší technický 
stav) zráţkou (-Z) alebo priráţkou (+Z), ako je predpokladaný stav daný základnou amortizáciou zloţky 
majetku. Hodnota Z rovnajúca sa 0 % znamená, ţe skuto�ný technický stav zloţky majetku je totoţný 
s predpokladaným stavom daným základnou amortizáciou zloţky majetku. Zmenu technického stavu 
zloţky majetku znalec stanoví v súlade s �as�ou B.3. 
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A.15 Koeficient morálneho opotrebenia zloţky majetku – kMO [–] 
Vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zloţky majetku. Znalec ho stanoví v súlade s �as�ou B.3. 
 
A.16 Vstupná cena zloţky majetku VC [Sk, cudzia mena] 
Vstupná cena sa stanovuje k �asu hodnotenia zloţky majetku z podkladov poskytnutých zadávate�om 
posudku. Môţe by� v úrovni s da�ou, resp. s DPH alebo bez dane, resp. bez DPH. Za vstupnú cenu 
zloţky majetku moţno na ú�ely stanovenia hodnoty zloţky majetku povaţova� 
– obstarávaciu cenu, 
– vlastné náklady. 
 
(1) Obstarávacia cena – OC [Sk, cudzia mena] 
Do obstarávacej ceny moţno zahrnú� nasledujúce poloţky: 
– cena zloţky majetku, 
– náklady na projektovú prípravu, 
– náklady na inţiniersku �innos� (technologický dozor, autorský dozor, stavebný dozor, odborné 
prehliadky, – odborné skúšky, úradné skúšky a pod.), 
– pri prototype náklady na vývoj a vyhotovenie prototypu �i funk�ných vzoriek 
– náklady na dopravu, 
– náklady na montáţ, 
– náklady na softvér, ak nie je sú�as�ou ceny zloţky majetku, 
– clo, dovozná priráţka, 
– da� z obratu, resp. da� z pridanej hodnoty u majite�a, ktorý nie je platite�om DPH. 
Do obstarávacej ceny zloţky majetku sa nezah��ajú 
– penále, poplatky z omeškania a pe�aţné náhrady škôd súvisiace s obstaraním zloţky majetku, 
– výdavky na prípravu pracovníkov pre obsluhu zloţky majetku (zaškolenie), 
– výdavky súvisiace s prípravou a zabezpe�ením zloţky majetku, ktoré vznikli po uvedení obstaranej 
investície 
do pouţívania, 
– výdavky na opravy a udrţiavanie zloţky majetku, 
– dane súvisiace s obstaraním zloţky majetku, ktoré zákon o daniach z príjmov neuznáva za výdavky na 
dosiahnutie, zabezpe�enie a udrţanie príjmov, 
– spotrebný materiál (napr. nástroje, papier na tla� a pod.), 
– výdavky na vybavenie zloţky majetku zásobami a náhradnými dielmi, ktoré vznikli po uvedení 
obstaranej investície do pouţívania, 
– zabezpe�ovacie, konzerva�né, udrţiavacie, dekonzerva�né práce v prípade zastavenia obstarávanej 
investície, 
– poplatky za lízing, 
– úroky z úverov na obstaranie zloţky majetku. 
Takto stanovenú obstarávaciu cenu OC moţno povaţova� v plnom rozsahu za vstupnú cenu VC. 
Ak sa OC ur�ená znalcom líši od hodnoty OC z ú�tovnej evidencie uvedenej v �asti II posudku, znalec v 
�asti III posudku túto skuto�nos� uvedie. Znalec ním stanovenú úrove� OC a jej postup zdôvodní. 
OC pri zahrani�nej zloţke majetku, ak ju majite� zloţky majetku nemá uvedenú v Sk, ale v cudzej mene, 
uvedie sa v tejto mene. 
Ak majite� zloţky majetku nemá OC, v posudku sa uvedie ako neznáma. 
 
(2) Vlastné náklady – VN [Sk] 
Ak zloţka majetku nebola obstaraná nákupom ako celok, alebo ide o svojpomocne vyrobenú zloţku 
majetku (napr. vyrobenú vlastnou �innos�ou, jednoú�elovú zloţku majetku, prípravok, výrobná pomôcka 
a podobne), jej vstupnú cenu znalec stanoví ako vlastné náklady. Sú to všetky opodstatnené priame a 
nepriame náklady vynaloţené na výrobu (výrobná réţia), ale aj nepriame náklady správneho charakteru 
(správna réţia) v prípade, ţe vlastná výrobná �innos� presahuje jedno ú�tovné obdobie (je dlhodobého 
charakteru). Znalec v posudku uvedie rozpis jednotlivých nákladových poloţiek a �ísla ú�tovných 
dokladov, resp. ich kópie vloţí do príloh znaleckého posudku. 
Vlastné náklady moţno povaţova� za vstupnú cenu pre zloţku majetku vytvorené vlastnou �innos�ou. 
Jednotlivé poloţky vlastných nákladov musia by� v súlade s poloţkami pre OC uvedenými v �asti A.16 
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odseku 1. Ak majite� zloţky majetku vytvorenej vlastnou �innos�ou nemá kompletné alebo hodnoverné 
údaje o vlastných nákladoch, môţe sa obstarávacia cena zloţky majetku stanovi� aj ako porovnate�ná 
hodnota zloţky majetku – PH, �as�A.18. Hodnota vlastných nákladov nemá by� vyššia ako obstarávacia 
cena novej továrensky vyrobenej porovnate�nej zloţky majetku z h�adiska jej funkcie a ve�kosti. 
 
A.17 Východisková hodnota (VH) [Sk] 
Východisková hodnota zloţky majetku sa pouţíva na výpo�et technickej hodnoty zloţky majetku TH a 
všeobecnej hodnoty zloţky majetku VŠH. Postup stanovenia VH na ú�ely stanovenia hodnoty je uvedený 
v �asti B.1. 
 
A.18 Porovnate�ná hodnota (PH) [Sk] 
(1) Ak nie je moţné zisti� VC alebo VH hodnotenej zloţky majetku, znalec stanoví porovnate�nú hodnotu 
hodnotenej zloţky majetku PH jej porovnaním s porovnate�nou zloţkou, ktorej vstupná cena je známa, 
resp. s porovnate�nou zloţkou rovnakej kategórie a rovnakej poloţky v kategórii pod�a �asti B.2, ktorej 
vstupná cena je známa. 
(2) Porovnate�ná hodnota PH zloţky majetku sa stanovuje k dátumu obstarania (zhotovenia) zloţky 
majetku alebo k dátumu jej hodnotenia. 
(3) Porovnate�ná hodnota PH sa stanoví porovnaním hodnotenej zloţky majetku s takou porovnate�nou 
továrensky vyrobenou novou zloţkou, ktorej cena je známa a ktorá je s hodnotenou zloţkou 
porovnate�ná výkonom, vybavenos�ou a úţitkovos�ou. Typ porovnate�nej zloţky majetku a jej presnú 
špecifikáciu spolu so spôsobom ur�enia jej ceny znalec uvedie v posudku. Ak VC viacerých 
porovnate�ných zloţiek nie sú zhodné, znalec môţe stanovi� PH ako priemernú hodnotu viacerých 
zloţiek majetku. 
(4) Porovnate�nú hodnotu PH v prípade, ak porovnate�ná zloţka majetku má s hodnotenou zloţkou len 
pribliţne rovnaký výkon, vybavenos� a úţitkovos�, moţno v krajnom prípade stanovi� aj pomocou 
rozpo�tovej ceny (PH = hmotnos� hodnotenej zloţky majetku × cena 1 kg hmotnosti zloţky majetku 
porovnate�nej výkonom a úţitkovos�ou pre rok jej výroby alebo hodnotenia, resp. PH = rozhodujúci 
parameter × cena jednotky rozhodujúceho parametra zloţky majetku porovnate�nej výkonom a 
úţitkovos�ou pre rok jej výroby alebo hodnotenia a pod.). 
(5) Porovnate�nú hodnotu PH v prípade, ak porovnate�ná zloţka majetku, ktorej VC je známa, má 
s hodnotenou zloţkou rozdielny výkon a vybavenos�, moţno v krajnom prípade stanovi� aj pomocou 
rozpo�tovej ceny (PH = hmotnos� hodnotenej zloţky majetku × cena 1 kg hmotnosti zloţky majetku 
porovnate�nej výkonom a úţitkovos�ou pre rok jej výroby alebo hodnotenia, PH = rozhodujúci parameter 
× cena jednotky rozhodujúceho parametra zloţky majetku porovnate�nej výkonom a úţitkovos�ou pre 
rok jej výroby alebo hodnotenia a pod.), pri�om rozdielnos� pouţitých veli�ín hodnotenej zloţky majetku 
a porovnate�nej zloţky majetku (hmotnos�, rozhodujúci parameter a pod.) znalec spravidla zhodnotí 
korek�ným koeficientom kK.  
(6) Porovnate�ná hodnota PH sa vz�ahuje aj na zloţku majetku zhotovenú vlastnou �innos�ou, �alej 
na zloţku majetku, ktorej OC zistená u majite�a je v porovnaní s obdobnými zloţkami neprimerane 
vysoká, a aj na zloţku majetku, na ktorú majite� nemá cenovú kalkuláciu. 
 
A.19 Technická hodnota zloţky majetku (TH) [Sk] 
(1) Je to zvyšok technickej ţivotnosti zloţky majetku vyjadrený v slovenských korunách k dátumu jej 
ohodnocovania. Technická hodnota zloţky majetku sa stanoví na základe skuto�ného technického stavu 
zloţky majetku k dátumu stanovenia hodnoty zloţky majetku pri zoh�adnení jej východiskovej hodnoty. 
(2) Postup stanovenia technickej hodnoty zloţky majetku je uvedený v �asti B.4. 
 
A.20 Technická hodnota mimoriadnej výbavy (THMV) [Sk] 
Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu zloţky majetku o hodnotu jej mimoriadnej výbavy k dátumu jej 
ohodnocovania. Postup stanovenia technickej hodnoty mimoriadnej výbavy zloţky majetku je totoţný 
s postupom stanovenia TH zloţky majetku. 
 
A.21 Koeficient predajnosti zloţky majetku (kP) [–] 
Predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi spriemerovanými, skuto�ne dosahovanými predajnými cenami 
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a technickou hodnotou TH ur�itej, resp. porovnate�nej zloţky majetku v danom �ase a mieste jej 
ohodnocovania. Pri stanovovaní koeficientu predajnosti znalec postupuje pod�a �asti B.5, pri�om postup 
náleţite zdôvodní. 
 
A.22 Všeobecná hodnota (VŠH) [Sk] 
Všeobecná hodnota zloţky majetku je hodnota zloţky majetku v danom mieste a �ase, pri ktorej 
stanovení sú okrem vplyvu opotrebovania zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnos� typu zloţky majetku). 
Vyjadruje hodnotu zloţky majetku pri jej predaji obvyklým spôsobom na vo�nom trhu k rozhodujúcemu 
dátumu. Znalec v znaleckom posudku vţdy uvedie, �i vypo�ítaná všeobecná hodnota zloţky majetku je 
vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo bez dane z pridanej hodnoty. 
 
A.23 Stanovenie výšky škody VŠ [Sk] 
Stanovenie výšky škody vzniknutej na zloţke majetku vychádza predovšetkým zo všeobecnej hodnoty 
zloţky majetku k dátumu jej poškodenia a nákladov potrebných na jej opravu. Postup stanovenia výšky 
škody je uvedený v �asti B.6. 
 
A.24 Stanovenie likvida�nej hodnoty zloţky majetku VŠHLO [Sk] 
(1) Likvida�ná hodnota zloţky majetku sa stanovuje v prípadoch, ke� 
a) vlastník zloţky majetku kon�í podnikate�skú �innos� likvidáciou, 
b) vlastník zloţky majetku kon�í podnikate�skú �innos� konkurzom, pri�om nasleduje likvidácia zloţky 
majetku, 
c) vlastník zloţky majetku kon�í podnikate�skú �innos� iným spôsobom, pri�om nasleduje likvidácia 
zloţky majetku. 
(2) Pri stanovení likvida�nej hodnoty zloţky majetku musí znalec jednozna�ne stanovi�, �i hodnotená 
zloţka majetku je ur�ená na likvidovanie. 
(3) Postup stanovenia likvida�nej hodnoty zloţky majetku je uvedený v �asti B.7. 
 
A.25 Zaokrúh�ovanie výpo�tov 
Údaje v procese stanovenia všeobecnej hodnoty zloţky majetku sa zaokrúh�ujú takto: 
a) doba prevádzky zloţky majetku r, kurz cudzej meny kCM a koeficienty predajnosti zloţky majetku kP na 
tri desatinné miesta, 
b) indexy cien IC, koeficient indexov cien kIC, koeficient zmennosti zloţky majetku kZ, koeficient 
vyuţite�nosti kV, základná amortizácia zloţky majetku ZA, technický stav zloţky majetku TS, koeficient 
morálneho opotrebenia zloţky majetku kMO, zmena technického stavu Z, technická hodnota zloţky 
majetku TH na dve desatinné miesta, 
c) východisková hodnota zloţky majetku VH sa zaokrúh�uje na celé koruny, 
d) východisková hodnota zloţky majetku VH a všeobecná hodnota VŠH bez DPH do hodnoty 10,– Sk 
vrátane sa nezaokrúh�ujú, 
e) všeobecná hodnota zloţky majetku v úrovni bez DPH na celé koruny a v úrovni s DPH na 
desa�haliere. 
 
B. POSTUP PRI VÝPO�TE HODNOTY 
Všeobecná hodnota sa vypo�íta týmto postupom: 
 
B.1 Východisková hodnota (VH) 
Východisková hodnota zloţky majetku sa pouţíva na výpo�et hodnoty zloţky majetku. Znalec 
východiskovú hodnotu stanoví bu� ako obstarávaciu cenu zloţky majetku pre dátum ohodnocovania 
zloţky, alebo ako objektivizovanú cenu z pôvodnej obstarávacej ceny zloţky majetku, pri�om znalec 
zdôvodní postup tejto objektivizácie. 
 
B.1.1 Východisková hodnota zloţky majetku, ktorý má VC uvedenú v Sk 
a) Východisková hodnota VH zloţky majetku bez oh�adu na krajinu jej obstarania, ak zloţka majetku 
– bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi (vzh�adom na dátum jej hodnotenia), 
– v sú�asnosti sa uţ nevyrába, spravidla sa stanoví ako pôvodná VC, resp. porovnate�ná hodnota PH: 
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VH = VC [Sk] alebo 
 

VH = PH [Sk] , 
 
kde 
VC – vstupná cena zloţky majetku v roku obstarania zloţky majetku [Sk], 
PH – porovnate�ná hodnota zloţky majetku v roku obstarania zloţky majetku, stanovená 
pod�a �asti A.18 [Sk]. 
V odôvodnených prípadoch znalec pri stanovení VH pod�a tohto bodu môţe sa od tohto pravidla 
odchýli� a môţe aj pre zloţku majetku obstaranú pred viac ako 10 rokmi (ak je jej predpokladaná 
ţivotnos� Ţ vyššia ako 10 rokov) a tieţ pre zloţku majetku, ktorej ţivotnos� je niţšia ako 10 rokov a bola 
obstaraná pred viac rokmi, ako je jej ţivotnos�, stanovi� VH pod�a �asti B.1.1 písmen b) a c) tejto 
kapitoly; 
b) východisková hodnota VH zloţky majetku bez oh�adu na krajinu jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu 
uvedenú v Sk, ak zloţka majetku 
– bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania), 
– v sú�asnosti sa bez významných zmien vyrába, 
– je známa jej VC, resp. PH platná pre rok jej hodnotenia, stanoví sa ako VC, resp. porovnate�ná 
hodnota PH v roku hodnotenia: 
 

VH = VC [Sk] alebo 
 

VH = PH [Sk] , 
 
kde 
VC – vstupná cena zloţky majetku v roku hodnotenia zloţky majetku [Sk], 
PH – porovnate�ná hodnota zloţky majetku v roku hodnotenia zloţky majetku, stanovená 
pod�a �asti A.18 [Sk]; 
c) východisková hodnota VH zloţky majetku s oh�adom na krajinu jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu 
uvedenú v Sk, ak zloţka majetku 
– bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania), 
– v sú�asnosti sa bez významných zmien vyrába, 
– nie je známa jej VC, resp. PH platná pre rok jej hodnotenia, stanoví sa ako pôvodná VC, resp. 
porovnate�ná hodnota PH, vynásobená koeficientom indexov cien kIC, resp. kICZ: 
 

VH = VC kIC (kICZ ) [Sk] 
 

VH = PH kIC (kICZ ) [Sk] , 
 

kde 
VC – vstupná cena zloţky majetku stanovená v �ase jej prvotného obstarania [Sk], 
PH – porovnate�ná hodnota zloţky majetku v �ase jej prvotného obstarania [Sk], 
kIC (kICZ) – koeficient indexov cien (ktorý pre zloţku majetku vyrobenú v krajinách [–], 
bývalého východného bloku je kIC a pre zloţku majetku vyrobenú v krajinách mimo bývalého 
východného bloku je kICZ) sa vypo�íta pomocou indexov cien IC pre príslušné roky 
a klasifikáciu produkcie zloţky majetku: 
 

         
    

    
 

 
ak v období stanovenia ICoh, ICob je rovnaký vz�aţný dátum alebo 
 

    
           

        
 

[-] 
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ak v období stanovenia ICoh, ICob sú dva rozdielne vz�aţné dátumy na stanovenie ICoh, ICob – 
uvedený vz�ah platí pre vz�aţný dátum ICoh = priemer roka 2000 *), 
 
kde 
ICoh – predpokladaný priemerný index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie zloţky majetku a mesiac 
(kvartál, polrok, rok) hodnotenia zloţky majetku [%], 
ICob – index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie zloţky majetku v roku obstarania zloţky majetku so 
vz�aţným dátumom iným, ako je priemer roka 2000 [%], 
*) IC2000 – index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie zloţky majetku a vz�aţný dátum je ako príklad 
uvedený priemer roka 2000 [%]. 
 
Indexy cien sa spravidla stanovia na základe hodnoverných štatistických podkladov, ktoré vydávajú 
oficiálne štatistické úrady (napr. pre zloţku majetku vyrobenú v krajinách bývalého východného bloku je 
Štatistický úrad Slovenskej republiky a pre zloţku majetku vyrobenú v krajinách mimo bývalého 
východného bloku je EUROSTAT PRESS OFFICE LUXEMBOURG) pre príslušnú klasifikáciu produkcie 
zloţky majetku a príslušný rok. 
 
Ak sa hodnotí strojová linka alebo strojový technologický celok, v ktorom rôzne stroje patria do rôznych 
kategórií, alebo nie sú známe indexy cien pre príslušnú kategóriu strojov, môţe znalec ur�i� koeficient 
indexu cien ako koeficient za odvetvie strojárstvo. 
 
Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICoh, vypo�íta ho napr. tak, ako keby sa 
index ceny v roku hodnotenia zmenil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov cien za 
ostatné 2 roky, v ktorých je ICoh známy, a pod. 
 
Znalec pri stanovovaní VH pod�a �asti B.1.1 písmen b) a c) preferuje postup stanovenia VH pod�a �asti 
B.1.1 písmena b). 
 
Analogickým postupom sa ur�í východisková hodnota pre skupinu zloţky majetku, mimoriadnu výbavu, 
strojovú linku, náradie a pomocné zariadenie, modernizovanú, rekonštruovanú alebo opravenú zloţku 
majetku, ktorej vstupná cena je stanovená v Sk. 
 
Znalec taktieţ skúma, �i vo VC, resp. VCCM je zahrnuté clo a dovozná priráţka. Ak nie je, znalec 
štandardným postupom stanoví VH s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej priráţky. 
 
Znalec v posudku postup stanovenia VH zdôvodní. 
 
B.1.2 Východisková hodnota zloţky majetku, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene 
a) Východisková hodnota VH zloţky majetku pre zloţku majetku bez oh�adu na krajinu jej obstarania, 
ktorá má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, ak zloţka majetku 
– bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi (vzh�adom na dátum jej hodnotenia), 
– v sú�asnosti sa uţ nevyrába, stanoví sa pod�a vz�ahov 
 

VH VCCM kCM [Sk]  
 

alebo 
 

VH PHCM kCM [Sk] , 
 
kde 
VH – východisková hodnota zahrani�nej zloţky majetku, ktorej vstupná cena je udaná v cudzej mene 
[Sk], 
VCCM – vstupná cena zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok obstarania zloţky majetku 
[cudzia mena], 
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PHCM – porovnate�ná hodnota zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok obstarania zloţky 
majetku [cudzia mena], 
kCM – kurz cudzej meny pod�a platného kurzu tejto meny pod�a NBS pre dátum obstarania zloţky 
majetku [–]. 
 
V technicky odôvodnených prípadoch sa znalec pri stanovovaní VH pod�a tohto bodu môţe od tohto 
pravidla odchýli� a môţe aj pre zloţku majetku vekovo staršiu alebo mladšiu, ako je uvedené vyššie, 
stanovi� VH pod�a �asti B.1.2 písmen b) alebo c); 
 
b) východisková hodnota VH zloţky majetku, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, bez 
oh�adu na krajinu jej obstarania, ak zloţka majetku 
– bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania), 
– v sú�asnosti sa bez významných zmien vyrába, 
– je známa jej VCCM, resp. PHCM platná pre rok jej hodnotenia, stanoví sa ako VC, resp. porovnate�ná 
hodnota PH v roku hodnotenia vypo�ítaná pod�a vz�ahov 

 
VH = VCCM kCM [Sk] 

 
alebo 

 
VH = PHCM kCM [Sk] 

 
kde 
VH – východisková hodnota zahrani�nej zloţky majetku, ktorej vstupná cena je udaná v cudzej mene 
[Sk], 
VCCM – vstupná cena zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok hodnotenia zloţky majetku 
[cudzia mena], 
PHCM – porovnate�ná hodnota zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok hodnotenia zloţky 
majetku [cudzia mena], 
kCM – kurz cudzej meny pod�a platného kurzu tejto meny pod�a NBS k dátumu hodnotenia zloţky 
majetku [–]; 
c) východisková hodnota VH zloţky majetku, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, ak zloţka 
majetku 
– bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania), 
– v sú�asnosti sa bez významných zmien vyrába, 
– nie je známa jej VCCM, resp. PHCM platná pre rok jej hodnotenia, stanoví sa pod�a vz�ahov 
 

VH = VCCM kCM kI [Sk] 
 

alebo 
 

VH = PHCM kCM kI [Sk] 
 
kde 
VH – východisková hodnota zahrani�nej zloţky majetku, ktorej vstupná cena je udaná v cudzej mene 
[Sk], 
VCCM – vstupná cena zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok obstarania zloţky majetku 
[cudzia mena], 
PHCM – porovnate�ná hodnota zahrani�nej zloţky majetku v cudzej mene pre rok obstarania zloţky 
majetku [cudzia mena], 
kCM – kurz cudzej meny pod�a platného kurzu tejto meny pod�a NBS k dátumu obstarania zloţky 
majetku [–], 
kI – koeficient indexov cien zahrani�nej zloţky majetku, ktorý sa vypo�íta z indexov cien [–], pre 
jednotlivé roky pod�a zásad uvedených v �asti B.1.1 písmene c). 
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Hodnota kurzu cudzej meny sa spolu s poradovým �íslom kurzového lístka NBS a dátumom platnosti 
kurzového lístka uvedie v posudku. 
 
Ak sa hodnotí strojová linka alebo strojový technologický celok, v ktorom rôzne stroje patria do rôznych 
kategórií, alebo nie sú známe indexy cien pre príslušné kategórie strojov, môţe znalec ur�i� koeficient 
indexu cien pre rozhodujúcu skupinu strojov v linke alebo technologického celku, alebo ako koeficient za 
odvetvie strojárstvo. 
 
Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICohz, vypo�íta ho napr. tak, ako keby sa 
index ceny v roku hodnotenia zmenil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov cien za 
ostatné 2 roky, v ktorých je ICohz známy. 
 
Analogickým postupom sa ur�í východisková hodnota pre skupinu zloţky majetku, mimoriadnu výbavu, 
strojovú linku, náradie a pomocné zariadenia, modernizovanú, rekonštruovanú alebo opravenú zloţku 
majetku, ktorej vstupná cena je stanovená v cudzej mene. 
 
Znalec taktieţ skúma, �i vo VC, resp. VCCM je zahrnuté clo a dovozná priráţka. Ak nie je, znalec 
štandardným postupom stanoví VH s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej priráţky. 
Znalec pri stanovovaní VH pod�a �asti B.1.2 písmen b) a c) preferuje postup stanovenia VH pod�a �asti 
B.1.2 písmena b). 
 
Znalec postup stanovenia VH zdôvodní. 
 
B.1.3 Východisková hodnota zloţky majetku, ktorej VC je neznáma 
Pri stanovovaní východiskovej hodnoty VH zloţky majetku, ktorej VC je neznáma, VH stanoví znalec ako 
PH zloţky majetku v roku jej výroby, resp. v roku jej hodnotenia pod�a �astí B.1.1 a B.1.2. 
 
B.1.4 Východisková hodnota zloţky majetku továrensky novej, ale poškodenej 
Východiskovú hodnotu VH znalec stanoví z príslušnej VC pod�a �astí B.1.1 a B.1.2. Výšku škody znalec 
vypo�íta pod�a �asti B.6. 
 
B.1.5 Východisková hodnota zloţky majetku, pri ktorej nemoţno vykona� obhliadku 
Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny, prípadne z porovnate�nej hodnoty zloţky majetku 
pod�a �astí B.1.1. a B.1.2. 
 
B.1.6 Východisková hodnota zloţky majetku zhotovenej vlastnou �innos�ou alebo iným 
spôsobom aj bez cenových kalkulácií 
Východiskovú hodnotu zloţky majetku VH zhotovenej vlastnou �innos�ou alebo iným spôsobom aj bez 
cenových kalkulácií moţno stanovi� ako porovnate�nú hodnotu zloţky majetku PH alebo pod�a hodnoty 
vlastných nákladov stanovených pod�a �asti A.16.2. Z pôvodnej hodnoty vlastných nákladov pod�a 
celkového stavu, spracovate�skej úrovne a úţitkových vlastností zloţky majetku znalec stanoví príslušné 
zráţky alebo priráţky. Východisková hodnota VH sa vypo�íta pod�a �asti B.1.1. 
 
B.1.7 Východisková hodnota jednoú�elovej zloţky majetku 
Východisková hodnota jednoú�elovej zloţky majetku VH sa stanoví zo vstupnej ceny uvedenej 
v protokole o prevzatí zloţky majetku do pouţívania, pod�a zostavy dlhodobého majetku, resp. pod�a 
iných hodnoverných podkladov pod�a �asti B.1.1. 
 
B.1.8 Východisková hodnota zloţky majetku na ú�ely reštitúcie 
Východisková hodnota zloţky majetku VH na reštitu�né ú�ely sa vypo�íta ako VH stanovená pod�a 
�asti B.1.1, resp. pre PH, pri�om VH, resp. PH sa stanoví pre rok 1991,6) ak nie je osobitným predpisom 
stanovené inak. 
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B.1.9 Východisková hodnota zloţky majetku nadobudnutej na základe zmluvy o nájme zloţky 
majetku 
Východisková hodnota zloţky majetku VH nadobudnutej na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finan�ný, 
operatívny, spätný lízing) sa stanovuje z pôvodnej VC zloţky majetku (t. j. bez ceny za sluţby lízingovej 
spolo�nosti, prípadne aj dane z pridanej hodnoty) pod�a �asti B.1.1 a B.1.2. 
 
B.1.10 Východisková hodnota zloţky majetku, na ktorej sa v tuzemsku vykonala generálna alebo 
celková oprava 
Východisková hodnota zloţky majetku, ktorá mala generálnu opravu (GO) alebo celkovú opravu (CO) 
vykonanú v tuzemsku, sa stanoví takto: 
 
a) ak sa GO, resp. CO vykonala pred dlhšou dobou, ako je predpokladaná ţivotnos� Ţ hodnotenej zloţky 
majetku pod�a �asti A.7 (táto doba sa vz�ahuje na dátum hodnotenia), o nákladoch na GO, resp. CO sa 
neuvaţuje a východisková hodnota zloţky majetku sa bude rovna� východiskovej hodnote zloţky majetku 
stanovenej pod�a �asti B.1.1 alebo �asti B.1.2; v tomto prípade znalec pre výpo�et VH stanoví úrove� 
východiskového technického stavu VTS = 100 %, 
 
b) ak sa GO, resp. CO vykonala v dobe kratšej, ako je predpokladaná ţivotnos� zloţky majetku Ţ pod�a 
�asti A.7 (táto doba sa vz�ahuje na dátum hodnotenia), východisková hodnota zloţky majetku sa ur�í 
pod�a tohto postupu: 
1. pod�a zásad �asti A.16 sa stanoví vstupná cena novej zloţky majetku pre dátum jej obstarania, 
2. vypo�íta sa technická hodnota zloţky majetku vyjadrená v korunách TH pod�a zásad �asti A.19 
k dátumu zapo�atia GO, resp. CO (ak je presný dátum opravy známy, ak nie je, tak k 1. 7. roku realizácie 
opravy) pre technický stav TS v % vypo�ítaný pod�a �asti A.13; znalec stanoví ±Z pod�a reálneho 
stavu zloţky majetku pred GO, resp. CO, 
3. zistia sa náklady na vykonanie GO, resp. CO, t. j. NGO, resp. NCO z ú�tovnej evidencie pre dátum 
ukon�enia GO, resp. CO, 
4. vypo�íta sa východisková hodnota nákladov VHN na GO, resp. CO pod�a �asti B.1.1, a to tak, ţe do 
vz�ahov pod�a �asti B.1.10 písm. a), b) alebo c) sa namiesto VC dosadí hodnota NGO, resp. NCO, kde 
NGO, resp. NCO sú náklady na GO, resp. CO pre dátum ukon�enia GO, resp. CO; koeficient indexu cien 
kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia zloţky majetku pod�a príslušných zásad tejto kapitoly, 
5. východisková hodnota zloţky majetku alebo skupiny zloţky majetku VH bude sú�tom vypo�ítanej TH a 
východiskovej hodnoty nákladov na GO, resp. CO: 
 

VH = TH*) + VHN [Sk], 
 
kde 
VH – východisková hodnota opravenej zloţky majetku alebo skupiny zloţky majetku [Sk], 
TH – technická hodnota hodnotenej zloţky majetku alebo skupiny zloţky majetku k dátumu 
ukon�enia práce zloţky majetku alebo skupiny zloţky majetku pred vykonanou opravou*) [Sk], 
VHN – východisková hodnota nákladov na opravu zloţky majetku alebo skupiny zloţky majetku [Sk], 
*) V prípade takého vykonania GO, ţe sa niektoré skupiny zloţky majetku vymenili za nové skupiny, resp. 
za skupiny z inej ako opravovanej zloţky majetku (�iţe ich cena je zahrnutá vo VHN), TH sa vypo�íta len 
pre zvyšné skupiny z opravovanej zloţky majetku, pre ktoré znalec stanoví ich celkovú hodnotu PDS 
pod�a �asti A.6 a VTS pod�a �asti A.11. 
Ak mala zloţka majetku po�as svojej predpokladanej ţivotnosti viacero GO, týmto postupom sa stanoví 
VH po ostatnej vykonanej GO. Ak sa GO, resp. CO preukázate�ne vykonala a zadávate� posudku nemá 
dokladované nákladové poloţky na vykonanú GO, resp. CO, znalec môţe stanovi� NGO, resp. NCO 
odborným odhadom pod�a kvality opravy. 
Údajnú vykonanú GO môţe znalec aj nezoh�adni�, musí to však v posudku zdôvodni�. 
Ak sa GO vykonala výmenným spôsobom, tak sa za TH dosadí TH = 0 Sk a VH = VHN zloţky majetku, 
kde VHN je východisková hodnota zloţky, ktorá bola dodaná namiesto opravovanej zloţky majetku. 
  
c) východisková hodnota zloţky majetku dovezenej zo zahrani�ia, ktorá mala GO, resp. tzv. repasáciu vo 
výrobnom alebo porovnate�nom závode, sa stanoví pod�a �asti B.1.1 z hodnoty, ktorá bola zaplatená 
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dodávate�ovi zloţky majetku, 
 
d) ak NGO, resp. NCO uţ boli zahrnuté do pôvodnej VC, tak VH zloţky majetku po generálnej alebo 
celkovej oprave znalec stanoví pod�a �asti B.1.1, kde za VC znalec dosadí obstarávaciu cenu zloţky po 
oprave zloţky majetku. 
 
B.1.11 Východisková hodnota zloţky majetku, ktorá sa v tuzemsku rekonštruovala alebo 
modernizovala 
a) ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky 
majetku, ţe v zloţke majetku zostal zvyšok nerekonštruovaných skupín zloţky majetku, VH sa vypo�íta 
pod�a vz�ahu: 
 

      
   

   
       

   

   
         

 
[Sk], 
 
kde 
VH – východisková hodnota rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky majetku [Sk], 
TH – technická hodnota upravovanej zloţky majetku vyjadrená v korunách, vypo�ítaná pre dobu 
ukon�enia práce zloţky majetku pred jej úpravou [Sk], 
PDS – pomerný podiel skupín zloţky majetku, ktoré sa nerekonštruovali, resp. nemodernizovali [%], 
kV – koeficient vyuţite�nosti, zhodnotenia pomerných podielov skupín (1– PDS/100) vykonaným 
technickým zhodnotením [–], 
VHN – východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu zloţky majetku, ktorá sa 
stanoví pod�a �asti B.1.1, kde za VC znalec dosadí 
NRM = obstarávaciu cenu nákladov na modernizáciu, resp. rekonštrukciu – NRM [Sk]; prípadný koeficient 
indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia zloţky majetku pod�a príslušných zásad tejto kapitoly 
[Sk], 
b) ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky 
majetku, ţe pôvodná zloţka majetku sa nerekonštruovala, nemodernizovala a rekonštrukcia, resp. 
modernizácia zloţky majetku sa vykonala v zásade len pridaním �alších skupín k pôvodnej zloţke, VH sa 
vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

VH = TH + VHN [Sk] , 
 
kde 
VH – východisková hodnota rekonštruovanej alebo modernizovanej zloţky majetku [Sk], 
TH – technická hodnota hodnotenej zloţky majetku vyjadrená v korunách, vypo�ítaná pod�a �asti A.19 
pre dobu práce zloţky majetku pred jej úpravou [Sk], 
VHN – východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu zloţky majetku stanovená 
pod�a �asti B.1.1 [Sk], 
Ak sa rekonštrukcia, resp. modernizácia preukázate�ne vykonala a zadávate� posudku nemá od nej 
doklady nákladových poloţiek, znalec môţe stanovi� VH aj odborným odhadom pod�a kvality úprav. 
 
c) ak obstarávacia cena nákladov na modernizáciu, resp. rekonštrukciu – NRM uţ bola zahrnutá do ceny 
zloţky VC po vykonanom technickom zhodnotení, znalec túto skuto�nos� uvedie v posudku; VH vo 
vz�ahu k �asti B.1.11 písm. b) sa stanoví pod�a �asti B.1.1, kde za VC znalec dosadí NRM; koeficient 
indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia zloţky majetku pod�a príslušných zásad tejto prílohy. 
 
B.2 Základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla (ZA) 
 
B.2.1.Vz�ahy na výpo�et základnej amortizácie pre stroje, dráhové vozidlá a plavidlá 
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B.2.1.1 Vz�ahy na výpo�et základnej amortizácie pre stroje, dráhové vozidlá a plavidlá ne�lenené 
na skupiny s rešpektovaním obmedzujúcich podmienok uvedených �alej 
a) pre r.kZ   Ţ: 
 

      
      

 
     

 
 [%], 
 
b) pre r.kZ > Ţ: 
 

ZA = VTS- ZO 
 
[%] , 
 
kde 
r – po�et odpracovaných rokov [roky], 
kz – koeficient zmennosti stroja, pre dráhové vozidlá a plavidlá kZ =1 [–], 
Ţ – predpokladaná ţivotnos� stroja, dráhového vozidla, plavidla [roky], 
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopného stroja, dráhového vozidla, plavidla po skon�ení 
predpokladanej ţivotnosti Ţ [%], 
VTS – východiskový technický stav stroja, dráhového vozidla, plavidla [%]. 
 
Obmedzujúce podmienky výpo�tu ZA pod�a �asti B.2.1.1 písm. a) sú tieto: 
 
1. pre zloţku majetku, ktorej VTS = 100 %, je vz�ah pre ZA pod�a �asti B.2.1.1 písm. a) 
platný len pre  

r   kZ  Ţ , 
 
2. pre zloţku majetku, ktorej VTS = 100 % a sú�in r. kz > Ţ, je vz�ah pod�a �asti B.2.1.1 
písm. a) neplatný a ZA sa vypo�íta pod�a vz�ahu 

 
ZA =100 - ZO [%] , 

 
3. pre zloţku majetku, ktorej VTS < 100 %, platí vz�ah pod�a �asti B.2.1.1 písm. a), iba ak 
 

     
          

      
 

 
4. ak pre zloţku majetku, ktorej VTS � 100 % a pre sú�in r . kZ je 
 

     
          

      
 

 
pre výpo�et ZA neplatí vz�ah pre ZA pod�a �asti B.2.1.1 písm. a). V takom prípade sa ZA 
vypo�íta pod�a vz�ahu: 

ZA = VTS - ZO [%] . 
 
B.2.1.2 Vz�ahy na výpo�et základnej amortizácie pre skupiny zloţiek majetku ZAS (stroje, dráhové 
vozidlá a plavidlá) a zloţky majetku �lenenej na skupiny 
 
a) základná amortizácia skupiny zloţky majetku – ZAS sa vypo�íta pre príslušnú skupinu zloţky majetku 
pod�a �asti B.2.1.1, kde sa vstupné hodnoty stanovia pre príslušnú skupinu; hodnoty Ţ a ZO sa stanovia 
ako pre ne�lenenú zloţku majetku v súlade s �as�ami A.7 a A.10, 
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b) pre zloţku majetku �lenenú na skupiny a pre takú zloţku majetku, pri ktorej sa základná amortizácia 
skupín zloţky majetku vypo�ítala pod�a �asti B.2.1.2 písm. a), celková amortizácia zloţky majetku ZA 
sa stanoví pod�a vz�ahu: 
 

        

    

   

 

 

 

[%] 
 
kde 
n – po�et skupín zloţky majetku, 
ZASi – ZA i-tej skupiny zloţky majetku stanovená pod�a �asti B.2.1.2 písm. a) [%], 
PDSi – pomerný podiel i-tej skupiny zloţky majetku [%], 
i – i-tá skupina zloţky majetku, i = 1 aţ n. 
 
Pod�a tohto pravidla sa hodnota ZA po�íta aj v takom prípade, ak je ZA � (VTS – ZO). Ak je ZA � (VTS 
– ZO), vtedy sa ZA stanoví pod�a vz�ahu: 
 

ZA = VTS - ZO [%] . 
 

B.2.1.3 Základná amortizácia zloţky majetku, ktorú nemoţno obhliadnu� – ZA 
Základná amortizácia sa stanoví ako pre zloţku majetku úmerne opotrebovanú za dobu jej prevádzky, 
prípadne na základe údajov majite�a, ktoré písomne deklaruje a ktoré sa stanú prílohou znaleckého 
posudku. 
 
B.2.1.4 Základná amortizácia náradia, pomocného zariadenia, ktoré má predpokladanú ţivotnos� Ţ 
uvedenú v rokoch – ZA 
a) ak je nutné stanovi� amortizáciu náradia alebo pomocného zariadenia, ZA sa stanoví pod�a vz�ahu 
pre ZA v �asti B.2.1.1, pri�om ich reálnu hodnotu ţivotnosti Ţ, zostatkové percento prevádzkyschopnosti 
ZO a koeficient zmennosti kZ ur�í znalec; ak sa nástroj, náradie alebo pomocné zariadenie nedá 
renovova�, hodnota ZO sa stanoví na takú úrove�, aby VŠH sa rovnala hodnote odpadu, 
b) pre náradie znalec posúdi stanovené hodnoty Ţ a ZO v tabu�kách �asti B.2 uvedených �alej, a ak sú 
pre konkrétne ohodnocované náradie nevhodné, stanoví a zdôvodní iné podklady na výpo�et ZA, 
 
B.2.1.5 Základná amortizácia mimoriadnej výbavy – ZAMV 

Vypo�íta sa pod�a zásad �asti B.2.1.1, pri�om hodnoty Ţ, ZO sa ur�ia pod�a charakteru mimoriadnej 
výbavy z tabuliek pre Ţ a ZO. Koeficient zmennosti kZ sa stanoví pod�a zásad uvedených niţšie. 
 
B.2.1.6 Základná amortizácia strojovej linky – ZA 
a) ak všetky stroje linky boli zaradené do prevádzky v tom istom �ase, tak ZA sa ur�í pod�a vz�ahov pre 
celú linku. Celú linku znalec zaradí do takej kategórie tabuliek pre Ţ a ZO uvedených �alej, ktorá 
charakterizuje výrobné zameranie linky, 
b) v prípade, ak jednotlivé stroje majú rozdielnu dobu zaradenia do prevádzky, tak sa ZA vypo�íta pod�a 
vz�ahu: 
 

            

 

 

 

 
kde 
ZA – základná amortizácia linky [%], 
ZAli – základná amortizácia i-teho stroja linky stanovená pod�a �asti B.2.1.1 [%], 
kli – koeficient vypo�ítaný pod�a �asti A.11 [–], 
n – po�et strojov v linke, 
i – i-tý stroj linky. 
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B.2.1.7 Základná amortizácia modernizovanej, rekonštruovanej a opravenej zloţky majetku – ZA 
a) vypo�íta sa pod�a �asti B.2.1.1, pri�om doba prevádzky r sa po�íta od dátumu uvedenia 
rekonštruovanej, modernizovanej, resp. opravenej zloţky majetku do prevádzky, 
b) pre zloţku majetku opravenú v zahrani�í sa r po�íta od dátumu jej zaradenia do prevádzky u prvého 
majite�a zloţky majetku po repasácii pod�a �asti B.2.1.8. 
 
B.2.1.8 Zásady stanovenia doby prevádzky r [mesiace, roky] 
Pre zloţky majetku a ich skupiny, ktoré majú uvedenú predpokladanú ţivotnos� v rokoch (pre strojové 
zariadenia a ich skupiny predpokladaná ţivotnos� v rokoch je uvedená v tabu�kách �asti B.2.1.10 tejto 
prílohy), 
 
a) doba prevádzky je doba zloţky majetku (skupiny) uvedená v skuto�ne odpracovaných mesiacoch od 
dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od jej uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej 
alebo generálnej opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie, po dátum ohodnotenia bez oh�adu na 
zmennos� zloţky majetku, 
 
b) doba prevádzky zloţky majetku sa k dátumu hodnotenia zloţky majetku stanoví na základe 
hodnoverného dokladu o prvotnom zaradení zloţky majetku do prevádzky, 
 
c) v prípade opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie zloţky majetku vykonanej v zahrani�í, ak zloţka 
majetku po vykonaní zásahu v zahrani�í nepracovala, doba prevádzky sa po�íta od dátumu zaradenia 
hodnotenej zloţky majetku do prevádzky u prvého prevádzkovate�a v Slovenskej republike, 
 
d) dobu prevádzky zloţky majetku znalec stanoví v skuto�ne odpracovaných mesiacoch a tento údaj 
prepo�íta na roky (r = doba prevádzky v mesiacoch/12), pri�om do doby prevádzky sa zapo�ítava kaţdý 
mesiac i zapo�atý, v ktorom bola zloţka majetku v prevádzke, 
 
e) ak nemoţno stanovi� dátum zaradenia zloţky majetku do prevádzky, znalec postupuje takto: 
1. ak nie je známy mesiac, ale len rok zaradenia zloţky majetku do prevádzky, potom za dátum zaradenia 
do prevádzky znalec stanoví prvý júl v známom roku zaradenia, 
2. ak vôbec nie je známy dátum zaradenia zloţky majetku do prevádzky, potom za dátum zaradenia 
znalec stanoví prvý júl v známom roku výroby zloţky majetku, 
3. ak nie je známy ani rok zaradenia zloţky majetku do prevádzky a ani rok výroby zloţky majetku, znalec 
ich stanoví pod�a odhadnutého veku zloţky majetku, resp. pod�a predpokladanej ţivotnosti zloţky 
majetku, Tieto skuto�nosti znalec uvedie v príslušných kapitolách posudku. 
f) pri zloţkách majetku, ktoré majú predpokladanú ţivotnos� uvedenú v hodinách, sa doba prevádzky 
prepo�íta na roky pod�a �asti A7 ods. 4, 
g) pri zloţkách majetku, ktoré majú predpokladanú ţivotnos� danú po�tom výrobných cyklov, sa doba 
prevádzky nahrádza po�tom odpracovaných cyklov. 
 
B.2.1.9 Zásady stanovenia koeficientu zmennosti kZ pre strojové zariadenia [–] 
Koeficient zmennosti sa stanovuje pod�a reţimu práce stroja za dobu jeho prevádzky: 
 
a) ak stroj pracoval po�as celej doby prevádzky r nepretrţite v reţime rovnakej zmennosti v pracovnom 
reţime 
250 osemhodinových pracovných dní do roka, koeficient zmennosti sa stanoví v úrovni kZ = 1, 2 alebo 3 
pod�a toho, �i išlo o jednozmennú, dvojzmennú, alebo trojzmennú prevádzku stroja, 
 
b) ak po�as doby prevádzky r stroj nemal rovnakú zmennos� (v rôznych rokoch mal rôznu zmennos�), 
znalec vypo�íta priemernú zmennos� za dobu prevádzky r (kZ nemusí by� celé �íslo), 
 
c) pre stroj, pri ktorom sa nedá preukáza� zmennos�, stanoví znalec hodnotu kZ = 1, 
 
d) koeficient zmennosti kZ = 1 (pozri tabu�ky pre Ţ a ZO v �asti B.2.1.10) znalec stanoví taktieţ pre stroj 
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s charakteristickou trvalou nepretrţitou prevádzkou (napr. chladni�ky, mraziace boxy, turbíny a pod., 
nádrţe, zásobníky, niektoré druhy tlakových nádob, potrubia, zariadenia na úpravu vody, vybrané 
zariadenia nepretrţite pracujúce v chemickom priemysle a pod.), ktoré sú na taký charakter prevádzky 
primárne konštruované, 
 
e) ak stroj pracoval po�as zmeny prerušovane alebo pracoval v inom v pracovnom reţime ako 250 
osemhodinových pracovných dní do roka, znalec stanoví kZ pod�a skuto�ného pracovného reţimu zloţky 
majetku, napríklad ak ide o zloţku majetku, ktorá je náro�ná na údrţbu; taká zloţka majetku môţe ma� 
ro�ný pracovný �asový fond aj niţší, ako je uvedený v �asti A.7 ods. 4, ak má dlhšiu dobu na 
prevádzkovú údrţbu; v takých prípadoch koeficient zmennosti môţe by� kZ < 1; najvhodnejšie je kZ 

stanovi� prepo�tom pomocou skuto�ne odpracovaných hodín za rok, pri�om sa hodnoty pre 
jednozmennú prevádzku vezmú pod�a �asti B.2.1.9 písm. a). 
 
B.2.1.10 Kategorizácia strojových zariadení 
(1) Všeobecné poznámky ku kategorizácii strojových zariadení 
Znalec pri zara�ovaní strojového zariadenia rešpektuje tieo zásady: 
 
a) hodnotené strojové zariadenie zaradí do kategórie a v rámci nej do poloţky, ktorá najpresnejšie 
vystihuje jeho poslanie (ur�enie), druh, konštrukciu, charakter prevádzky, ţivotnos� i zostatkové percento 
prevádzkyschopnosti a pod., 
 
b) kaţdé také zaradenie strojového zariadenia do danej poloţky sa vz�ahuje nielen na stroj, ktorý je 
úplne dohotovený, ale aj na taký stroj, ktorý je do istej miery nekompletný alebo nedokon�ený. 
Nekompletný alebo nedohotovený stroj sa zara�uje zhodne ako stroj dohotovený iba za predpokladu, ţe 
k dátumu ohodnotenia má tento nekompletný alebo nedokon�ený stroj charakteristické znaky 
kompletného alebo dohotoveného stroja, 
 
c) ak zistí, ţe zloţka majetku môţe by� zaradená do dvoch alebo viacerých poloţiek, potom pre 
zaradenie má 
poloţka s najpresnejšou špecifikáciou prednos� pred poloţkami so všeobecnejším významom, 
d) ak zloţka majetku, napr. linka sa skladá z komponentov rôzneho charakteru, potom sa hodnotená 
zloţka majetku zaradí pod�a komponentu, ktorý jej dáva rozhodujúci charakter. �íselný kód zloţky 
majetku je len pomocný kód, ktorý znalec pouţíva len pri elektronickom spracovaní dát, a znalec ho v 
posudku neuvádza. Na ú�ely tejto prílohy sú stroje rozdelené do kategórií pod�a ich ur�enia. 
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(2) Kategorizácia strojových zariadení 
 
2.1 Energetické strojové zariadenia, hnacie stroje 
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B.2.2 Základná amortizácia zloţky majetku strojového charakteru, ktorá má predpokladanú 
ţivotnos� Ţ uvedenú po�tom výrobných cyklov – ZA 
 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahov: 
 
a) pre P   Ţ: 
 

      
      

 
  

 
b) pre P > Ţ: 
 

ZA = VTS - ZO [%] , 
 
kde 
P – po�et kusov výrobkov zloţky, 
Ţ – po�et kusov výrobkov za dobu predpokladanej ţivotnosti, 
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti zloţky majetku pod�a zloţitosti zloţky majetku 
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(zápustky, nástroje a pod.) stanoví znalec [%]. 
 
B.2.3. Vz�ahy pre výpo�et ZA pre lietadlá 
 
a) pre r   Ţ:  

znalec vypo�íta parciálnu ZAi pre každý rok prevádzky lietadla 

            
    

    
  [%], 

 
a výslednú amortizáciu ZA vypo�íta pod�a vz�ahu 
 

       

 

 

 

 
[%], 
 
kde 
i = 1 aţ n = r, 
 
b) pre r > Ţ: 
 

ZA = VTS - ZO [%] , 
 
kde 
VTS – východiskový technický stav lietadla [%], 
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti lietadla po skon�ení predpokladanej ţivotnosti [%], 
q – podiel odpisov základnej amortizácie dva po sebe nasledujúce roky zoh�ad�ujúci fyzické opotrebenie 
lietadla (platí: 0 < q < 1), 
Ţ – predpokladaná doba ţivotnosti [roky, hodiny], 
r – doba prevádzky [roky]. 
 
B.3 Výpo�et technického stavu strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla (TS) 
 
B.3.1 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla ne�leneného na 
skupiny sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 

               
  

   
      

 
kde 
VTS – východiskový technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], 
ZA – základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], 
Z – zmena technického stavu strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], 
kMO – koeficient morálneho opotrebenia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [–]. 
 
B.3.2 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla �leneného na 
skupiny sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 

        
    

   

 

   

 

 
kde 
TS – technický stav zloţky majetku roz�lenenej na skupiny [%], 
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TSi – technický stav i-tej skupiny zloţky majetku stanovený pod�a �asti B.3.2 [%], 
PDSi – pomerný diel i-tej skupiny zloţky majetku [%], 
VH – východisková hodnota zloţky majetku stanovená pod�a �asti A.17 [Sk], 
n – po�et všetkých skupín zloţky majetku, 
i – i-tá skupina zloţky majetku, i = 1 aţ n. 
 
B.3.3 Technický stav strojovej linky, �lenenej na jednotlivé stroje – TS 
TS linky �lenenej na jednotlivé stroje sa vypo�íta takto: 
 
a) ak majú všetky stroje linky rovnaký technický stav TS, Z a kMO, vtedy TS sa vypo�íta pod�a �asti 
B.3.1, 
 
b) ak stroje linky nemajú rovnaký technický stav TS, Z a kMO, vtedy sa TS vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

            

 

 

 

 
kde 
TSli – technický stav i-tého stroja linky vypo�ítaný pod�a vz�ahu v �asti B.3.1 pre stanovené 
hodnoty TSli, Zi a kMOi pre i-tý stroj [%], 
kli – koeficient pre i-tý stroj linky vypo�ítaný pod�a �asti A.11 [–], 
n – po�et strojov linky, 
i – jednotlivý stroj linky, i = 1 aţ n. 
 
B.3.4 Zmena technického stavu – Z [%] 
Je vyjadrením odchýlky skuto�ného technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu, t. j. takému 
technickému stavu, aký by mala ma� zloţka majetku pri optimálnych prevádzkových podmienkach, 
predpísanom spôsobe údrţby, frekvencii a kvalite opráv a štandardnom pouţívaní zloţky majetku. 
Zráţkou alebo priráţkou Z sa zoh�ad�uje skuto�ný technický stav skupiny zloţky majetku alebo zloţky 
majetku, ktorý odráţa charakter prevádzky zloţky majetku, kvalitu jej údrţby, vyskytujúce sa chyby, 
poškodenie a podobne. Zráţka (–Z) alebo priráţka (+Z) môţe vyjadrova� aj kvalitu vykonaných opráv, 
poškodenie skupín, ktoré nebolo spôsobené normálnym opotrebovaním, prípadne zvýšené opotrebenia 
na za�iatku prevádzky zloţky majetku, resp. medzný stav zloţky majetku. Zráţka Z sa uplat�uje aj na 
prevádzku zloţky majetku po predpokladanej ţivotnosti, resp. v súvislosti so zmenou technického stavu 
spôsobenou inými objektívnymi prí�inami, napríklad vplyv nesprávneho skladovania zloţky majetku, 
poveternostné vplyvy, vplyv neprevádzkovania zloţky majetku, kvalifika�ná úrove�, resp. striedanie sa 
obsluhy, dokonalos� konštrukcie – kvalita projektu, prvý alebo inovovaný predstavite� typu zloţky 
majetku, kvalita výroby, montáţe zloţky majetku at�. 
 
Hodnotu parametra Z stanoví znalec 
a) na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nemoţno obhliadku vykona� na základe hodnoverných a 
dostupných podkladov, pri�om Z � ( – 100 ; 100> %, 
b) v prípade, ţe nie sú k dispozícii hodnoverné podklady a obhliadku nemoţno vykona�, znalec zvolí 
hodnotu parametra Z = 0, resp. na základe údajov majite�a. 
 
Na obhliadke zloţky majetku na ú�ely stanovenia parametra Z znalec skúma predovšetkým: 
– celkový technický stav zloţky majetku ako celku s dôrazom na kompletnos� a funk�nos�, 
– stav, funk�nos� a úplnos� základnej konštrukcie, 
– stav, funk�nos� a úplnos� pracovnej �asti, 
– stav, funk�nos� a úplnos� príslušenstva, 
– stav, funk�nos� a úplnos� mimoriadnej výbavy, 
– vykonaním skúšobnej prevádzky, resp. iným vhodným spôsobom overuje technické parametre uvedené 
v technickej dokumentácii, 
– frekvenciu a spôsob vykonávania predpísaných prác pod�a predpisov výrobcu zloţky majetku, resp. 
platných STN (údrţba, opravy, prípadne odborné prehliadky a skúšky). 
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Z vykonanej obhliadky môţe znalec vypracova� záznam, spravidla vyhotoví fotografickú dokumentáciu, 
ktorú priloţí k posudku. Hodnotu parametra Z, ktorú znalec ur�í pre konkrétnu zloţku majetku alebo 
skupinu (ak zloţku majetku hodnotí roz�lenenú na skupiny), v posudku zdôvodní. 
 
B.3.5 Koeficient morálneho opotrebenia zloţky majetku – kMO [–] 
Koeficient morálneho opotrebenia je funkciou vstupnej ceny, konštruk�ného riešenia zloţky a môţe 

dosahova� hodnoty kMO    (0;1>, pri�om znalec v posudku príslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kMO. 

Pre potreby tohto predpisu sa rozlišujú dve skupiny morálneho opotrebenia: 
 
a) morálne opotrebenie I – vzniká pre rast produktivity práce, ke� sa nová zloţka majetku vyrába 
a predáva lacnejšie, preto klesá hodnota rovnakých zloţiek majetku vyrobených skôr, pri�om technická 
úrove� zloţiek vyrobených skôr je v podstate rovnaká ako technická úrove� novej zloţky majetku, 
 
b) morálne opotrebenie II – vzniká pre technický pokrok, ke� sa uţ vyrábajú zloţky s technicky 
dokonalejšími parametrami, �ím klesá hodnota skôr vyrobených zloţiek s menšou výkonnos�ou, pri�om 
nové zloţky zvä�ša plnia svoje funkcie kvalitnejšie, efektívnejšie a spravidla aj s vyšším výkonom, 
 
c) pri vo�be �íselnej úrovne kMO znalec zoh�adní: 
– technickú úrove� zloţiek vyrábaných v sú�asnosti v kontexte s hodnotenou zloţkou majetku a jej 
obstarávacej ceny, 
– úţitkové vlastnosti zloţiek vyrábaných v sú�asnosti v kontexte s hodnotenou zloţkou majetku, 
– rozvoj výrobnej základne a produktivity práce v príslušnom výrobnom odvetví. 
V prípade, ţe nemoţno vykona� obhliadku hodnotenej zloţky majetku a nie sú k dispozícii hodnoverné 
podklady, znalec stanoví hodnotu kMO pod�a porovnate�ných zloţiek predávaných na trhu v období 
obstarávania hodnotenej zloţky majetku v kontexte s technicky porovnate�nými výrobkami v �ase 
hodnotenia. 
 
B.4 Výpo�et technickej hodnoty strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla (TH) 
 
B.4.1 Technická hodnota strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla ne�leneného 
na skupiny sa vypo�íta pod�a vz�ahu 
 

   
     

   
      

 
[Sk] 
kde 
VH – východisková hodnota strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [Sk], 
TS – technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], 
THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, 
lietadla [Sk]. 
 
B.4.2 Technická hodnota strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla �leneného na 
skupiny sa bez mimoriadnej výbavy vypo�íta pod�a vz�ahu 
 

    
       

   

 

   

 

 
[Sk] 
kde 
VHi – východisková hodnota i-tej skupiny strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla 
roz�leneného na skupiny [Sk], 
TSi – technický stav i-tej skupiny strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla 
roz�leneného na skupiny [%]. 
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B.5 Výpo�et všeobecnej hodnoty (VŠH) 
 
B.5.1 Všeobecná hodnota stroja, strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla a lietadla sa 
vypo�íta pod�a vz�ahu 

 
VŠH = TH   k p + TH MV   kPMV 

 
[Sk] 
kde 

VŠH` – všeobecná hodnota zloţky majetku na úrovni bez DPH [Sk], 

TH – technická hodnota zloţky majetku na úrovni bez DPH [Sk], 
kP – koeficient predajnosti zloţky majetku [ – ], 
THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy zloţky majetku stanovená postupom pre TH na úrovni bez 
DPH [Sk], 
kPMV – koeficient predajnosti mimoriadnej výbavy stanovený postupom pre kP zloţky majetku [ – ]. 
Koeficient predajnosti stanoví znalec takto: 
 

kP = kPT   kPS   kPD   kPL   kPI [ ] 
 
kde 
kPT – koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku, kPT � (0; 1> [–], 
kPS – koeficient zoh�ad�ujúci dostupnos� náhradných dielov a servisných sluţieb na opravy a údrţbu, 
kPS   (0; 1> [–], 
kPD – koeficient dopytu po ohodnocovanom stroji, strojovom zariadení, dráhovom vozidle, plavidle alebo 
lietadle na trhu, kPD   (0; R+> [–], 
kPL – koeficient sa pouţije pri stanovení všeobecnej hodnoty strojovej linky alebo strojového 
technologického celku pozostávajúceho z viacerých strojov alebo aj jednotlivého stroja, kPL   (0; 1>, pri 
stanovení koeficientu predajnosti dráhových vozidiel, plavidiel a lietadiel sa tento koeficient rovná 1,0 [–], 
kPI – koeficient ostatných vplyvov, kPI <R–;R+> [–]. 
 
Faktory ovplyv�ujúce jednotlivé parciálne koeficienty predajnosti sú: 
 
Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie kPT 

1. Dokumentácia je úplná, kompletná a platná. 
2. Dokumentácia je úplná, kompletná, neplatné sú odborné prehliadky a odborné skúšky pod�a 
osobitných predpisov.5) Zloţka sa môţe pouţíva� aj bez technickej dokumentácie. 
3. Dokumentácia je neúplná, chýbajú doklady o zariadení, a to neúplné doklady pod�a osobitného 
predpisu,5) neúplné doklady o odborných skúškach pod�a osobitného predpisu.7) 
4. Od zloţky nejestvuje ţiadna technická dokumentácia, ktorú vyţadujú predpisy,8) prevádzkové záznamy 
ani doklady o nadobudnutí vlastníckeho �i iného práva k tomuto zariadeniu. 
 
Koeficient dostupnosti náhradných dielov, sluţieb, opráv, údrţby kPS 

1. V mieste prevádzkovania zloţky majetku sú v poţadovanom �ase dostupné opravárenské sluţby, 
výkon údrţby je zmluvne zabezpe�ený, náhradné dielce (ND) sa vyrábajú a sú beţne dostupné. 
2. Opravárenské sluţby sú mimo miesta prevádzkovania zloţky majetku v poţadovanom �ase dostupné, 
výkon údrţby je zmluvne zabezpe�ený, ND sú beţne dostupné. 
3. Zloţka majetku je problematicky opravite�ná, beţne dostupná sie� opravárenských a údrţbárskych 
firiem je len z �R, ND sa nevyrábajú sériovo, resp. moţno vykona� opravy len necertifikovaným 
subjektom. 
4. Zloţku majetku nemoţno v SR opravi�, dostupný je len servis a údrţba zo zahrani�ia (mimo �R), ND 
nie sú v SR k dispozícii. 
 
Koeficient dopytu po hodnotenej zloţke majetku kPD 

1. Zloţka majetku je nepredajná, nevyuţite�ná v podnikate�skej �innosti iného subjektu. 
2. Zloţka majetku je nepredajná, vyuţite�ná je len na náhradné dielce na opravy iných zloţiek. 
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3. Na trhu je prebytok zloţiek hodnoteného typu a parametrov, ponuka prevláda nad dopytom, resp. na 
trhu sú zloţky podobného typu, avšak výkonnejšie. 
4. Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu po hodnotenej zloţke. 
5. Dopyt po hodnotenej zloţke prevláda nad ponukou, hodnotená zloţka majetku dosahuje mimoriadne 
technické parametre, dovoz zloţky majetku porovnate�ného typu zo zahrani�ia je nerentabilný, zloţka 
majetku je vyuţite�ná v �alšej podnikate�skej �innosti a pod. 
 
Koeficient stavu strojovej linky, resp. strojového technologického celku kPL 

1. Linka, technologický celok je kompletný a úplný. 
2. Linka, technologický celok je nekompletný a neúplný, pri�om tento stav nemá vplyv na výkonnos� a 
projektované parametre linky, resp. technologického celku. 
3. Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný s minimálnym dosahom na výkonnos� 
a projektované parametre linky, resp. technologického celku. 
4. Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný so závaţným dosahom na výkonnos� 
a projektované parametre linky, resp. technologického celku. 
5. Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pri�om tento stav sa nedá odstráni�. 
 
Koeficient iných vplyvov kPI 

1. Zloţka majetku je kompletná, pouţívaná v súlade s odporu�eniami výrobcov, resp. dovozcov. Zloţka 
majetku je v záru�nej lehote. Majite� zloţky majetku je prvým uţívate�om. V prípade technológie 
viazanej na budovu (napr. �erpacie stanice PHM) výhodná lokalizácia technológie, vysoký obsluţný 
komfort a poskytovanie sluţieb, iné skuto�nosti zvyšujú dopyt po zloţke majetku. 
2. Po�et majite�ov zloţky majetku je známy. Zloţka majetku je kompletná, vyuţívaná intenzívne s 
ob�asným prekro�ením projektovaných parametrov a výkonu so zanedbate�ným vplyvom na ţivotnos� 
pri dodrţiavaní predpísanej frekvencie údrţbárskych a servisných prác. V prípade skladovania zloţka 
majetku (nie je v prevádzke) je zodpovedajúcim spôsobom uloţená a ošetrovaná v predpísaných 
priestoroch. 
3. Po�et majite�ov zloţky majetku je neznámy, ale zloţka je kompletná, bola vyuţívaná pri dodrţiavaní 
predpísanej frekvencie údrţbárskych a servisných prác. V prípade skladovania zloţka majetku je uloţená 
v uzatvorených priestoroch, avšak �alej neošetrovaná. V prípade technológie viazanej na budovu 
(napríklad �erpacie stanice PHM) nevýhodná lokalizácia technológie, nízky obsluţný komfort a 
poskytovanie sluţieb zniţuje dopyt po zloţke majetku. 
4. Zloţka majetku bola vyuţívaná neznámym spôsobom bez vedenia potrebných prevádzkových 
záznamov a pri neznámom po�te predchádzajúcich majite�ov (prevádzkovate�ov), objektívne sa nedá 
zisti� jej skuto�ný technický stav. V prípade skladovania zloţka majetku je skladovaná nevhodným 
spôsobom v rozpore s predpismi výrobcu, resp. dovozcu, so zrete�ným vplyvom okolitého prostredia na 
zloţku majetku, nevhodné klimatické podmienky. Nebezpe�né odpady pri likvidácii. Zníţenie hodnoty 
rešpektovaním povinnej úrovne vstupov pri výpo�te technickej hodnoty. Zloţka majetku po havárii. Práca 
alebo uskladnenie zloţky majetku vo vysoko koróznom prostredí pri nekoróznom alebo 
netropikalizovanom zhotovení zloţky majetku. 
5. Zloţka majetku je ekonomicky neopravite�ná. 
Pri stanovovaní kP nemoţno zoh�ad�ova� mimoriadne (napríklad sezónne �i akciové) okolnosti trhu, 
vzájomné vz�ahy predávajúceho a kupujúceho alebo �alšie okolnosti, ktoré by rozhodným spôsobom 
ovplyvnili výšku VŠH vo�i priemernej cene danej zloţky majetku na otvorenom trhu. 
Ak sa stanovuje VŠH v súlade s �as�ou A.24, úrove� hodnoty zloţky majetku by mala by� na úrovni 
kovového odpadu príslušnej triedy pod�a STN, ak je likvidácia zloţky majetku bezproblémová. 
Pre neexistujúcu zloţku majetku stanoví znalec koeficient predajnosti kP = 0. 
 
B.5.2 V prípade, ţe sa zloţka majetku hodnotí roz�lenená na skupiny alebo ide o linku a skupiny, 
alebo komponenty strojovej linky sa odpredajú samostatne, VŠH` sa vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

             

 

   

 

 
[Sk] , 
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kde 

VŠH` – všeobecná hodnota zloţky majetku roz�lenenej na skupiny na úrovni bez DPH [Sk], 

THi – technická hodnota i-tej skupiny zloţky majetku na úrovni bez DPH [Sk], 
kpi – koeficient predajnosti i-tej skupiny zloţky majetku stanovený pod�a �asti B.5.1 [ – ]. 
Znalec uvedie spôsob stanovenia hodnoty kP a podrobne zdôvodní jednotlivé koeficienty. 
Znalec pri stanovení kP vychádza z objektívnych, preukázate�ných a dokladovate�ných skuto�ností tak, 
aby VŠH bola stanovená objektívne a správne. 
 
B.5.3 Znalec po stanovení VŠH` obvykle zaradí zloţku majetku do príslušnej sadzby DPH pod�a 
osobitného predpisu9)2a stanoví všeobecnú hodnotu zloţky majetku s DPH pod�a vz�ahu 
 

            
 

   
  

 
kde: 

VŠH` – všeobecná hodnota zloţky majetku vypo�ítaná pod�a �astí B.5.1 a B.5.2 na úrovni bez DPH 

[Sk], 
d – sadzba DPH pod�a osobitného predpisu9) [%]. 
Znalec v IV. �asti posudku Záver uvedie stanovenú všeobecnú hodnotu s DPH �íselne a zárove� 
slovne, a ak je VŠH s DPH, tak aj so stanovením úrovne DPH v % . Takto stanovená VŠH sa rovná 
objektivizovanej reproduk�nej zostatkovej (obstarávacej) cene zloţky majetku pod�a zákona �. 
366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Pri stanovení VŠH ako nepe�aţného 
vkladu do spolo�nosti v zmysle zákona �. 500/2001 Z. z. znalec uvedie údaje pod�a § 59 ods. 3. 
 
B.6 Výška škody na zloţke majetku – VŠ [Sk] 
 
(1) Výpo�et výšky škody vychádza z týchto predpokladov: 
– zloţka majetku bola pred poškodením v prevádzkyschopnom stave, 
– poškodenie spôsobilo úplné znemoţnenie alebo �iasto�né obmedzenie pouţívania zloţky majetku, 
poškodením sa zmenili vlastnosti alebo technické parametre zloţky majetku, pri�om poškodenie mohli 
spôsobi� rôzne vplyvy (nesprávna prevádzka, chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáţe, havária, iné 
vplyvy), 
– zloţka majetku bola po poškodení vykonaním opravy, resp. iného zásahu uvedená do štandardne 
prevádzkyschopného stavu, t. j. obnovili sa jej parametre, funk�né a úţitkové vlastnosti v rozsahu, v ako 
boli pred opravou, alebo 
– zloţka majetku nebola po poškodení opravená. V takom prípade sa predpokladá oprava štandardnou 
technológiou a pre takú sa vy�íslia predpokladané objektívne náklady na opravu zloţky majetku, aby 
zloţka majetku bola uvedená do štandardne prevádzkyschopného stavu. 
 
(2) V prípade, ţe zloţka majetku je alebo by bola po vykonanej oprave v inom technickom stave (lepšom 
alebo horšom), ako to bolo pred opravou, znalec túto skuto�nos� zoh�adní. 
 
(3) V prípade poškodenia zloţky majetku sa ur�uje len tzv. skuto�ná škoda, t. j. priama majetková ujma 
spo�ívajúca v zmene hodnoty zloţky majetku k tzv. rozhodujúcemu dátumu. Výška škody sa vypo�íta 
pod�a vz�ahu 
 

VŠ = NO + (VŠH1 - VŠH2 ) - VŠHZ   [Sk] 
 
kde 
VŠ – výška škody [Sk], 
VŠH1 – všeobecná hodnota zloţky majetku v okamihu pred poškodením stanovená pod�a �asti B.5.1 
k dátumu poškodenia zloţky majetku [Sk], 
VŠH2 – všeobecná hodnota zloţky majetku po vykonanom zásahu, resp. po vykonanej alebo 
predpokladanej oprave s cie�om uvies� zloţku majetku do štandardne prevádzkyschopného stavu, 
stanovená pod�a �asti B.5.1 [Sk], 
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VŠHZ – všeobecná hodnota zvyškov zloţky majetku, ktoré zostanú po vykonaní opravy aj zamýš�anej), 
ak je predpoklad ich �alšieho zhodnotenia [Sk], 
NO – náklady na opravu [Sk]. 
 
(4) Výška škody pri totálnom zni�ení zloţky majetku bez vyuţite�ných zvyškov sa vypo�íta pod�a 
vz�ahu: 
 

VŠ = VŠH1 [Sk] � . 
 
(5) Náklady na opravu tvoria v zásade tieto poloţky: 
– náklady na materiál, 
– mzdové náklady súvisiace s opravou, 
– reţijné náklady súvisiace s opravou, 
– iné náklady (likvidácia odpadov…), ak neboli zahrnuté do predošlých poloţiek. 
 
(6) Náklady na opravu (aj zamýš�anej) sa stanovia rozpo�tom na základe cenníkov opravárskych prác 
platných pre dátum hodnotenia v autorizovanej opravovni výrobcom predpísanými postupmi za 
predpokladu dodrţania predpísanej kvality alebo pod�a kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej 
znalcom. Ak pre daný typ zloţky majetku neexistuje cenník opravárskych prác, pouţije sa cenník platný 
pre porovnate�ný typ zloţky majetku alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným odhadom. 
 
(7) V prípade, ţe uţ bola vykonaná oprava zloţky majetku a existujú doklady o jej vykonaní, náklady na 
opravu sa nestanovujú rozpo�tom, ale pod�a skuto�ne vynaloţených nákladov na vykonanú opravu. 
Znalec preskúma doklady, �i opravárenské práce a materiál boli skuto�ne vynaloţené len na opravy 
súvisiace s posudzovaným poškodením zloţky majetku a �i sú úmerné rozsahu vykonanej opravy zloţky 
majetku. Ak opravu poškodenia nevykonala autorizovaná opravov�a, resp. ak pri oprave neboli dodrţané 
výrobcom alebo dodávate�om predpísané postupy, stanoví znalec TS zloţky majetku po oprave 
poškodenia s prihliadnutím na tieto skuto�nosti. 
 
(8) Znalec postup stanovenia VŠ zdôvodní. 
 
B.7 Stanovenie likvida�nej hodnoty zloţky majetku – VŠHLO [Sk]. 
(1) Pri stanovení likvida�nej hodnoty zloţky majetku musí znalec jednozna�ne uvies�, �i hodnotená 
zloţka majetku je ur�ená na likvidovanie. 
(2) Likvida�ná hodnota zloţky majetku ur�enej na likvidovanie sa vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

VŠHLO = VŠH*) - NL [Sk] 
 
kde 
VŠHLO – všeobecná hodnota zloţky majetku ur�enej na likvidovanie [Sk], 
VŠH – všeobecná hodnota zloţky majetku stanovená v �asti B.5.1 k dátumu hodnotenia 
zloţky majetku [Sk], 
NL – náklady na likvidáciu zloţky majetku, pri�om NL môţu by� vä�šie alebo menšie ako VŠH. 
*) Znalec VŠH môţe stanovi� aj ako hodnotu kovového odpadu. 
(3) Náklady na likvidáciu zloţky majetku sú náklady, ktoré je nevyhnutné vynaloţi� na: 
– odstavenie zloţky majetku z prevádzky (ak je v prevádzke) vrátane archivácie histórie prevádzky, 
technickej dokumentácie, programov, prevádzkových záznamov a podobne, 
– demontáţ zloţky majetku, 
– dopravu na miesto likvidácie, resp. odovzdanie prvému prepravcovi, resp. bez dopravy na miesto 
likvidácie, 
– náklady na likvidáciu, detoxikáciu vzniknutých odpadov a ich zneškodnenie. 
Nebezpe�né odpady a prípadné náklady na ich detoxikáciu a ich zneškodnenie deklaruje a dokladuje 
majite� zloţky majetku. Výšku nákladov znalec v posudku zdôvodní. 
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Príloha č. 5 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
POSTUP PRI STANOVENÍ VŠEOBECNEJ HODNOTY ELEKTROTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 
A. ZÁKLADNÉ POJMY 

 
1. Elektrotechnické zariadenie (EZ) – akéko�vek zariadenie, ktoré sa pouţíva na výrobu, premenu, 
prenos, akumulovanie, distribúciu alebo vyuţitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, 
prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, spotrebi�e. 
 
2. Po�et odpracovaných rokov EZ – doba prevádzky (r) – skuto�ná doba, po�as ktorej bolo EZ v 
prevádzke, stanovená v mesiacoch, prepo�ítaná na roky od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, 
prípadne od jeho uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej alebo generálnej opravy, rekonštrukcie 
alebo modernizácie po rozhodujúci dátum, t. j. dátum, ku ktorému sa elektrotechnické zariadenie hodnotí. 
r = Po�et mesiacov prevádzky /12 [rok] 
Vypo�ítaný údaj sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta. 
V prípade, ţe nie sú k dispozícii hodnoverné doklady, doba prevádzky sa stanoví pod�a iných 
dostupných údajov alebo zdôvodneným odborným odhadom. 
 
3. Východisková hodnota (VH) – cena zariadenia, za akú je moţné obstara� hodnotené zariadenie 
alebo zariadenie s rovnakými alebo porovnate�nými technickými parametrami a úţitkovými vlastnos�ami 
k rozhodujúcemu dátumu v mieste pouţívania zariadenia. 
 
4. Východiskový technický stav (VTS) – preukázate�ným spôsobom definovaný, technický stav v �ase 
prvotného alebo opätovného uvedenia zariadenia do prevádzky. Je vyjadrením miery schopnosti 
zariadenia plni� funkcie a ú�el, pre ktoré bolo zariadenie vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou 
a pokynmi výrobcu na za�iatku doby prevádzky zariadenia (v okamihu uvedenia zariadenia do prevádzky, 
zaradenia do evidencie, resp. po vykonanej generálnej oprave �i modernizácii – technickom zhodnotení). 
V prípade, ak od hodnoteného zariadenia nie sú k dispozícii ţiadne doklady, znalec stanoví východiskový 
technický stav na základe vykonanej obhliadky, informácií prevádzkovate�a alebo iného hodnoverného 
dokladu. Ke� zariadenie nemoţno obhliadnu� a nie sú k dispozícii ţiadne doklady ani informácie, znalec 
stanoví VTS zdôvodneným odborným odhadom. 
 
5. Základná amortizácia (ZA) – miera skuto�ného fyzického opotrebenia ohrani�ená �asovým 
intervalom uvedenia zariadenia do prevádzky a rozhodujúcim dátumom. 
 
6. Technická ţivotnos� (Ţ) – doba, po�as ktorej je zariadenie schopné plni� poţadované funkcie 
v súlade s ur�ením zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporú�aniami 
a pokynmi výrobcu alebo dodávate�a. 
 
7. Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) – miera schopnosti zariadenia plni� poţadované 
funkcie v súlade s ur�ením zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, 
odporú�aniami výrobcu alebo dodávate�a, po skon�ení prognózovanej technickej ţivotnosti. 
 
8. Rozhodujúci dátum – dátum, ku ktorému je stanovená všeobecná hodnota. 
 
9. Koeficient zmennosti (kz) – zoh�ad�uje po�et skuto�ne odpracovaných hodín vo vz�ahu 
k celkovému ro�nému fondu pracovných hodín, ktorý pre potreby tejto vyhlášky je 2000 hodín/rok. 
Koeficient zmennosti je rovný 1 pre zariadenia, ktoré sú konštruk�ne zhotovené pre reţim nepretrţitej 
prevádzky (napr. chladni�ky, transformátory, vedenia a pod.). 
 
10. Technický stav (TS) – skuto�ný technický stav zariadenia stanovený k rozhodujúcemu dátumu, 
zodpovedajúci základnej amortizácii ur�enej pre skuto�nú dobu prevádzky zariadenia, priamo úmerný 
spôsobu prevádzky a morálnemu opotrebeniu zariadenia. 
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11. Zmena technického stavu (Z) – percentuálne vyjadrenie odchýlky skuto�ného technického stavu 
hodnoteného zariadenia od stavu definovate�ného technickou, sprievodnou, resp. inou dokumentáciou 
alebo stavu ur�eného optimálnym pouţívaním zariadenia v reálnom �ase. 
 
12. Koeficient morálneho opotrebenia (kMO) – vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zariadenia, 
pri�om v praxi sa rozlišujú dve skupiny morálneho opotrebenia: 
a) Morálne opotrebenie I – vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, ke� sa nové EZ vyrábajú lacnejšie, 
v dôsledku �oho klesá hodnota rovnakých EZ vyrobených skôr, pri�om technická úrove� EZ vyrobených 
skôr je rovnaká ako technická úrove� nových EZ. 
b) Morálne opotrebenie II – vzniká v dôsledku technického pokroku, ke� sa vyrábajú EZ s technicky 
dokonalejšími parametrami, �ím klesá hodnota skôr vyrobených EZ s menšou výkonnos�ou, pri�om 
nové EZ zvä�ša plnia svoje funkcie kvalitnejšie a efektívnejšie (napr. výpo�tová technika a pod.). 
Koeficient morálneho opotrebenia môţe dosahova� hodnoty kMO � (0;1>, pri�om znalec v posudku 
príslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kMO. 
V prípade, ţe pri hodnotenom EZ nemoţno vykona� obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, 
znalec stanoví hodnotu kMO pod�a porovnate�ných EZ predávaných na trhu v období obstarávania 
hodnoteného EZ v kontexte so sú�asnými technicky porovnate�nými výrobkami. 
 
13. Technická hodnota (TH) – pe�aţné vyjadrenie technického stavu hodnoteného EZ. 
 
14. Všeobecná hodnota (VŠH) – výsledná objektivizovaná hodnota EZ stanovená k rozhodujúcemu 
dátumu pri rešpektovaní trhových podmienok v mieste hodnotenia, kompletnosti zariadenia, technického 
stavu, úplnosti sprievodnej a technickej dokumentácie. Pri stanovení VŠH znalec vţdy uvedie, �i je 
stanovená s da�ou z pridanej hodnoty alebo bez. 
 
15. Koeficient predajnosti EZ (kp) – vyjadruje stav trhového prostredia v mieste hodnotenia pri 
rešpektovaní rozhodujúceho dátumu, úplnosti sprievodnej a technickej dokumentácie, spôsobu údrţby a 
prevádzkovania EZ, jeho úplnosti, kompletnosti a iných faktorov, ktoré môţu ma� preukázate�ný vplyv 
na hodnotu EZ. 
 
16. Výška škody (VŠ) – finan�ným vyjadrením priamych i nepriamych nákladov vynaloţených na 
odstránenie javov, ktoré spôsobili alebo spôsobujú nefunk�nos� EZ alebo zmenu technických a 
projektovaných parametrov EZ. 
 

B. POSTUP PRI VÝPO�TE VŠEOBECNEJ HODNOTY EZ 
 
Znalec zatriedi hodnotené EZ pod�a �asti C tejto prílohy. 
 
1. Základná amortizácia 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu: 
 

      
      

 
     

 

[%], 
kde 
r – po�et odpracovaných rokov [roky] 
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ [%] 
Ţ – prognózovaná technická ţivotnos� EZ [roky] 
kZ – koeficient zmennosti [ - ] 
 
Základnou podmienkou na pouţitie tohto vz�ahu je: r . kZ  Ţ 
 
V prípade, ţe zariadenie je v prevádzke dlhšiu dobu, ako je prognózovaná technická ţivotnos�, t. j. 
r.kZ>Ţ, 
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potom sa základná amortizácia vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

ZA = VTS – ZO [%], 
 
kde 
VTS – východiskový technický stav EZ [%] 
Koeficient zmennosti sa stanoví pod�a vz�ahu: 
 
kz = r . 2000 / po�et skuto�ne odpracovaných hodín [ - ]. Koeficient zmennosti môţe dosahova� hodnoty 
z intervalu <0; 3> 
 
2. Technický stav 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu: 
 

               
  

   
      

 
[%] 
kde 
TS – technický stav EZ [%] 
VTS – východiskový technický stav EZ [%] 
ZA – základná amortizácia EZ [%] 
Z – zmena technického stavu EZ [%] 
kMO – koeficient morálneho opotrebenia [ - ] 
Koeficient morálneho opotrebenia môţe dosahova� hodnoty z intervalu (0; 1> 
 
3. Technická hodnota 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu: 
 

   
     

   
 

 
[Sk] 
kde 
TH – technická hodnota [Sk] 
TS – technický stav EZ stanovený k rozhodujúcemu dátumu [%] 
VH – východisková hodnota EZ [Sk] 
 
4. Všeobecná hodnota 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu: 
 

VŠH = TH . kP   [Sk], 
 
kde 
TH – technická hodnota EZ [Sk] 
kP – koeficient predajnosti EZ [ - ] 
 
Koeficient predajnosti sa vypo�íta pod�a vz�ahu: 
 

kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI [ - ], 
 
kde 
kPT – koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku EZ – kPT � (0; 1> 
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5. Výška škody 
 
Vypo�íta sa pod�a vz�ahu: 
 

VŠ = NO + (VŠHPP – VŠHPZ) – VŠHZ [Sk], 
 
kde 
VŠ – výška škody [Sk] 
VŠHPP – všeobecná hodnota EZ pred poškodením stanovená k dátumu poškodenia EZ [Sk] 
VŠHPZ – všeobecná hodnota EZ po vykonanom zásahu, resp. po predpokladanom vykonaní zásahu s 
cie�om uvedenia EZ do pôvodného prevádzkyschopného stavu [Sk] 
VŠHZ – všeobecná hodnota zvyškov EZ, ktoré zostanú po vykonaní zásahu a je predpoklad ich �alšieho 
spe�aţenia [Sk] 
NO – náklady na opravu [Sk] 
 
6. Likvida�ná hodnota EZ sa stanovuje len v nasledujúcich prípadoch: 
- vlastník zariadenia kon�í podnikate�skú �innos� likvidáciou 
- vlastník zariadenia kon�í podnikate�skú �innos� konkurzom, pri�om nenasleduje likvidácia 
- vlastník zariadenia kon�í podnikate�skú �innos� konkurzom, pri�om nasleduje likvidácia 
- vlastník zariadenia kon�í podnikate�skú �innos� iným spôsobom. 
 
Pri stanovení likvida�nej hodnoty zariadenia musí by� jednozna�ne stanovené, �i zariadenie je ur�ené 
na �alšiu prevádzku alebo na odstránenie – znehodnotenie (do šrotu). V prípade zariadenia ur�eného na 
znehodnotenie sa likvida�ná hodnota ur�í pod�a vz�ahu: 
 

VŠHLO = VŠH – NL [Sk], 
 
kde 
VŠHLO – všeobecná hodnota EZ ur�eného na odstránenie (do šrotu) [Sk] 
VŠH – všeobecná hodnota EZ k dátumu odstránenia EZ [Sk] 
NL – náklady na likvidáciu EZ [Sk] 
Náklady na likvidáciu nie sú �astokrát zanedbate�né. Pozostávajú z nákladov na odstránenie z 
prevádzky, demontáţ, archiváciu histórie (po�íta�ové programy, výpo�tová technika...), prepravu na 
miesto ur�enia, náklady na separáciu toxických odpadov, ich zneškodnenie, poplatky za zne�istenie 
ţivotného prostredia, ak nejaké vzniknú, a podobne. Výšku nákladov znalec v posudku zdôvodní. 
 
7. Vypo�ítaná hodnota VŠH EZ, výšky škody a likvida�nej hodnoty EZ sa zaokrúh�uje na celé slovenské 
koruny. 
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C. KATEGORIZÁCIA EZ A MATERIÁLOV POUŢÍVANÝCH NA ICH VÝROBU 
 
Pod�a tejto prílohy sa môţu hodnoti� elektrotechnické zariadenia, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých 
kategóriách v tabu�ke pod �íselným znakom jednotného triedenia. Pri zatriedení hodnoteného EZ znalec 
rešpektuje nasledujúce zásady: 
 
a) Kaţdé EZ uvedené v niektorej poloţke sa vz�ahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo 
nedokon�ený za predpokladu, ţe v stave a za podmienok, v akých sa nachádza k rozhodujúcemu 
dátumu tento nekompletný alebo nedokon�ený výrobok, má charakteristické znaky kompletného alebo 
hotového výrobku. 
 
b) Ak má by� EZ zaradené do dvoch alebo viacerých poloţiek, najšpecifickejšia poloţka musí ma� 
prednos� pred poloţkami so všeobecnejším významom. 
 
c) Zmesi, EZ zloţené z rôznych materiálov alebo EZ skladajúce sa z rôznych komponentov a EZ 
dodávané v súboroch sa zaradia pod�a materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva ich podstatný 
charakter. 
 
d) EZ alebo materiál, ktorý nie je moţné zatriedi� pod�a vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do 
poloţky, ktorá zah��a najpodstatnejšie elektrotechnické zariadenie alebo materiál. 
 
e) Púzdra, obaly, schránky, špeciálne tvarované alebo upravené na vloţenie ur�itého výrobku alebo 
súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé vyuţitie sa zatrie�ujú s týmito výrobkami. 
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Príloha č. 6 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
POSTUP STANOVENIA HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL 

 
A. Základné pojmy a názvoslovie 

 
1. Cestné vozidlo 
Cestné vozidlo (�alej len „vozidlo“) je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne 
motorové alebo nemotorové vozidlo (pojazdný stroj) a ostatné vozidlá. Pod�a § 2 vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky �. 116/1997 Z. z.1) (�alej len „vyhláška“) sú to vozidlá 
zaradené do kategórií L, M, N, O, R, S a T. Na ú�ely tejto vyhlášky, pre potreby stanovenia ich hodnoty sú 
vozidlá zaradené do �alších kategórií, pozri �as� B tejto prílohy. 
 
2. Základné �asti vozidla – technická skupina 
Technickou skupinou (�alej len „skupina“) sa na ú�ely stanovenia hodnoty vozidla rozumie funk�ne, 
konštruk�ne a montáţne jednotný celok. Rozdelenie vozidla na skupiny pre potreby ohodnocovania závisí od 
jeho technickej koncepcie. 
 
3. Ţivotnos� vozidla 

Ţivotnos� vozidla je �as, po�as ktorého je vozidlo pri dodrţaní ur�eného systému údrţby a opráv schopné 
bezpe�ne plni� poţadované funkcie aţ do dosiahnutia medzného stavu. 
Medzný stav je stav vozidla, ke� sa musí jeho �alšie pouţívanie preruši�. Dôvodom môţe by� ohrozenie 
bezpe�nosti prevádzky, neodstránite�né prekro�enie medzných tolerancií a parametrov vozidla, zníţenie 
efektívnosti prevádzky pod prípustnú hodnotu alebo nevyhnutnos� vykonania opravy, ktorej náklady presahujú 
jeho technickú hodnotu k dátumu dosiahnutia tohto medzného stavu. 
Ţivotnos� vozidla závisí od doby prevádzky, po�tu najazdených kilometrov, prípadne od odpracovaného 
po�tu prevádzkových hodín. Na ú�ely stanovenia hodnoty vozidla sa technický stav vozidla rovná 
zostatkovému percentu technickej ţivotnosti vozidla. 
 
4. Prognózovaná ţivotnos� vozidla 
Prognózovaná ţivotnos� vozidla je predpokladaná technická ţivotnos� vozidla ur�ená na základe jeho 
zatriedenia do príslušnej kategórie pri beţnej starostlivosti o vozidlo. 
 
5. Údrţba a oprava vozidla 
 
5.1 Údrţba je súhrn predpísaných úkonov zabezpe�ujúcich technickú spôsobilos� prevádzky vozidla a jej 
hospodárnos�. Patrí sem ošetrenie vozidla, technická prehliadka, výmena alebo doplnenie prevádzkových 
náplní vozidla, umývanie a �istenie vozidla, kontrola a dotiahnutie alebo nastavenie ur�itých �astí vozidla 
(prípadne po predpísanom �ase alebo jazdnom výkone aj výmena niektorých drobných sú�iastok) a podobne. 
 
5.2 Oprava je súhrn úkonov, ktorými sa odstra�ujú následky mechanického poškodenia alebo opotrebenia 
celku, skupín, prípadne dielov vozidla. Opravou sa obnovujú správne a predpísané funkcie vozidla, pri�om 
opravované diely nemusia ma� vţdy predpísané rozmery nových dielov. 
 
5.3 Celková oprava – CO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti skupín 
alebo sú�iastkových celkov vozidla. Rozumie sa �ou výmena všetkých poškodených alebo opotrebovaných 
sú�iastok za nové, opravené alebo renovované. Opravované skupiny sa obvykle z vozidla demontujú. 
 
5.4 Generálna oprava – GO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti vozidla. 
Rozumie sa �ou úplná demontáţ vozidla na diely alebo aţ na sú�iastky, výmena chybných dielov za nové, 
opravené alebo renovované a opätovná montáţ vozidla vrátane obnovenia jeho povrchovej úpravy. Generálnu 
opravu (GO) tvoria celkové opravy (CO) všetkých hlavných skupín vozidla. Ak sa niektorá hlavná skupina 
neopravuje, nejde o GO, ale len o CO. GO sa môţe vykona� aj výmenou niektorých skupín za nové. 
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5.5 Záru�ná oprava (prehliadka) je oprava (prehliadka predpísaná výrobcom alebo predajcom) vozidla, 
skupiny, dielu, sú�iastky alebo mimoriadnej výbavy vykonaná výrobcom, predajcom alebo oprávnenou 
diel�ou v záru�nej dobe. 
 
6. Modernizácia a prestavba 
 
6.1 Modernizácia je úprava vozidla, skupiny, dielu alebo mimoriadnej výbavy vykonaná s cie�om zvýši� 
jeho výkonnos�, spo�ahlivos� alebo ţivotnos�. Pri motorových vozidlách je to napríklad zníţenie 
spotreby paliva a exhalátov výfukových plynov výmenou niektorých dielov motora za novšie, ale pre daný 
typ vozidla pouţite�né modifikácie, výmena klasického zapa�ovania za bezkontaktové elektronické 
zapa�ovanie, dodato�ná montáţ katalyzátora výfukových plynov a podobne. 
 
6.2 Prestavba pod�a § 101 vyhlášky znamená zmenu niektorej podstatnej �asti mechanizmu vozidla 
alebo konštrukcie alebo takú úpravu vozidla, pri ktorej nastala zmena 
a) podvozkovej �asti, hmotnosti, rozmerov a obsadite�nosti vozidla, riadenia alebo b�zd a kategórie 
vozidla, 
b) druhu pohonu, 
c) druhu alebo typu motora, 
d) druhu, prípadne typu karosérie alebo nadstavby. 
 
7. Mimoriadna výbava vozidla 
Mimoriadna výbava vozidla je vybavenos� vozidla nad rámec štandardne dodávanej výbavy výrobcom 
daného typu vozidla. Štandardnou výbavou vozidla sa rozumie výbava zahrnutá obvykle v tzv. základnej 
cene vozidla. Pri ur�ovaní mimoriadnej výbavy znalec vychádza z údajov a katalógov výrobcov, z údajov 
a katalógov autorizovaných predajcov, prípadne z iných katalógov a zdrojov. 
 
8. Doba prevádzky – T 
Doba prevádzky je vek vozidla (skupiny) uvedený v mesiacoch od dátumu jeho (jej) prvého uvedenia do 
prevádzky, prípadne od uvedenia do prevádzky po vykonaní CO alebo GO, po dátum ohodnotenia. Ak 
vozidlo nebolo uvedené do prevádzky v tom istom roku, ako je jeho rok výroby, uvaţuje sa doba 
prevádzky od 1. januára roka nasledujúceho po roku jeho výroby. To neplatí pri vozidlách modelového 
radu o rok vyššieho, ako je ich rok výroby. Tu znalec zoh�adní dobu prevádzky od skuto�ného uvedenia 
vozidla do prevádzky. 
Ak ide o vozidlá (skupiny), pri ktorých nemoţno zisti� presný dátum prvého uvedenia do prevádzky, 
znalec ho stanoví na 1. júl v roku výroby vozidla (skupiny). Obdobne znalec postupuje pri stanovení doby 
prevádzky dielov mimoriadnej výbavy, prípadne jednotlivých sú�iastok. 
 
9. Predpokladaný ro�ný jazdný výkon – PKV 
PKV vyjadruje priebeh predpokladaného ro�ného jazdného výkonu ur�ených kategórií vozidiel za ich 
predpokladanú dobu prevádzky. Znalec stanoví PKV na základe zaradenia vozidla do príslušnej kategórie 
pod�a kapitoly B tejto prílohy. 
 
10. Predpokladaný zostatkový technický stav – PZTS 
Predpokladaný zostatkový technický stav vyjadruje predpokladané zostatkové percento 
prevádzkyschopnosti vozidla (skupiny) ur�itej kategórie pri ur�enej dobe prevádzky a pre niektoré 
kategórie vozidiel aj pri ur�enom po�te najazdených kilometrov. 
 
11. Predpokladaná efektívna ţivotnos� – PEZ 
Predpokladaná efektívna ţivotnos� vozidla (skupiny) je predpokladaná doba prevádzky, pri ktorej vozidlo 
(skupina) je schopné (schopná) plni� svoju funkciu do dosiahnutia predpokladaného zostatkového 
technického stavu. 
 
12. Predpokladaný po�et najazdených kilometrov – PRKM 
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Predpokladaný po�et najazdených kilometrov vyjadruje predpokladaný po�et najazdených kilometrov 
ur�ených kategórií vozidiel za ich skuto�nú dobu prevádzky. Je daný dvanástinou sú�inu 
predpokladaného ro�ného jazdného výkonu (PKV) s dobou prevádzky vozidla (T). 

 

     
     

  
  [km] 

 
keď: 

PKV – predpokladaný ro�ný jazdný výkon [km/rok], 
T – doba prevádzky [mesiace]. 
 
Ak je predpokladaný po�et najazdených kilometrov (PRKM) vä�ší ako sú�in predpokladanej efektívnej 
ţivotnosti (PEZ) a predpokladaného ro�ného jazdného výkonu (PKV), predpokladaný po�et najazdených 
kilometrov (PRKM) sa rovná sú�inu predpokladanej efektívnej ţivotnosti (PEZ) a predpokladaného 
ro�ného jazdného výkonu (PKV). 
Maximálna hodnota predpokladaného po�tu najazdených kilometrov (PRKM) je ur�ená násobkom 
predpokladaného kilometrického výkonu (PKV) s predpokladanou efektívnou ţivotnos�ou (PEZ). 
 

PRKMmax n = PKVn . PEZn   [km], 
 
ke�: 
PRKMmax n – maximálny predpokladaný po�et najazdených kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km], 
PKVn – predpokladaný ro�ný jazdný výkon pre n-tú kategóriu vozidla [km], 
PEZn – predpokladaná efektívna ţivotnos� pre n-tú kategóriu vozidla [roky]. 
 
13. Po�et skuto�ne najazdených kilometrov – PSKM 
Po�et skuto�ne najazdených kilometrov ur�uje po�et skuto�ne najazdených kilometrov vozidla od jeho 
prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od uvedenia do prevádzky po vykonaní generálnej opravy, po 
dátum ohodnotenia. 
Pri ur�ovaní po�tu skuto�ne najazdených kilometrov skupiny sa uvaţuje jazdný výkon od jej prvého 
uvedenia do prevádzky alebo od jej uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej opravy. 
 
14. Rozdiel v po�te najazdených kilometrov – RKM 
Je to rozdiel medzi po�tom skuto�ne najazdených kilometrov (PSKM) a predpokladaným po�tom 
najazdených kilometrov (PRKM). 

 
RKM = PSKM - PRKM   [km], 

 
ke�: 
PSKM – po�et skuto�ne najazdených kilometrov [km], 
PRKM – predpokladaný po�et najazdených kilometrov [km]. 
 
15. Koeficient najazdených kilometrov – kKM 

Koeficient najazdených kilometrov vyjadruje amortizáciu vozidla vzh�adom na predpokladaný po�et 
najazdených kilometrov. 
 
16. Koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre – kAM 

Koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre vyjadruje vplyv skuto�ne najazdených kilometrov 
na celkovú základnú amortizáciu vozidla. Rovná sa desa�tisícine sú�inu rozdielu v po�te najazdených 
kilometrov (RKM) s koeficientom najazdených kilometrov (kKM). 
 

    
       

   
  [%], 
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ke�: 
RKM – rozdiel v po�te najazdených kilometrov [km], 
kKM – koeficient najazdených kilometrov [%]. 
 
17. Základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (skupiny) – ZAV 
Je to amortizácia, ktorá vyjadruje predpokladaný pokles technického stavu (skupiny) za dobu jeho (jej) 
prevádzky. Ur�uje sa pomocou amortiza�ných stupníc a vzorcov ur�ených pre jednotlivé kategórie 
vozidiel na základe doby prevádzky ohodnocovaného vozidla. 
Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou 
predpokladaného zostatkového technického stavu. Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZAV) 
nemôţe by� vyššia, ako je rozdiel sto percent a hodnoty predpokladaného zostatkového technického 
stavu (PZTS). 
 

ZAVmax n = 100 - PZTS n [%]. 
 
18. Celková základná amortizácia vozidla – ZA 
Celková základná amortizácia vyjadruje opotrebenie, ktoré sa rovná priemernému opotrebeniu 
porovnate�ného (etalónového) vozidla rovnakého veku, rovnakej doby prevádzky a rovnakého po�tu 
najazdených kilometrov pri priemernej primeranej údrţbe. Pretoţe kaţdá kategória vozidiel zah��a 
pomerne ve�ký a rozmanitý súbor typov vozidiel, pri stanovení priebehu celkových základných 
amortizácií sa musí pri kaţdej kategórii vozidiel zoh�adni� priemerná amortizácia. 
Celková základná amortizácia vozidla pri kategóriách vozidiel s predpísaným predpokladaným po�tom 
najazdených kilometrov (PRKM) je sú�tom základnej amortizácie za dobu prevádzky vozidla (ZAV) a 
vz�ahu ur�ujúceho zvýšenie, prípadne zníţenie celkovej základnej amortizácie za po�et skuto�ne 
najazdených kilometrov. 
 

         
    

   
     

   

   
      [%], 

 
ke�: 
VTSV – východiskový technický stav vozidla [%], 
ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%], 
kAM – koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre [%]. 
 
V prípade, ţe VTSV = 100 %, moţno pouţi� zjednodušený vzorec výpo�tu celkovej základnej 
amortizácie: 

 

             
   

   
      [%], 

 
ke�: 
ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%], 
kAM – koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre [%]. 
 
Pri ostatných kategóriách vozidiel sa celková základná amortizácia vozidla rovná základnej amortizácii za 
dobu prevádzky vozidla (ZA = ZAV). Obdobne znalec postupuje pri výpo�te celkovej základnej 
amortizácie jednotlivých skupín vozidla. 
 
19. Obstarávacia cena vozidla – OC 
Obstarávacia cena vozidla je cena, za ktorú bolo vozidlo obstarané. Obstarávacia cena starších vozidiel 
mohla by� napríklad 
VOC – bývalá ve�koobchodná cena bez dane z obratu, 
MOC – bývalá maloobchodná cena s da�ou z obratu. 
Obstarávacia cena vozidla nemusí by� totoţná s jeho východiskovou hodnotou. 
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20. Východisková hodnota vozidla – VH 
Východisková hodnota vozidla sa pouţíva na výpo�et technickej hodnoty vozidla (TH), všeobecnej 
hodnoty vozidla (VŠH) a na výpo�et reproduk�nej obstarávacej hodnoty vozidla (ROH). 
 
21. Východiskový technický stav skupiny – VTSS 
Je to technický stav skupiny vyjadrený v percentách v �ase jej uvedenia do prevádzky, ktorý udáva jej 
technický stav v porovnaní s novou skupinou. 
Skupina sa za�ína amortizova� od svojho prvého uvedenia do prevádzky. Ak na skupine nebola 
vykonaná celková oprava, tak východiskový technický stav sa rovná 100 %. Hodnoty východiskových 
technických stavov jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy sú uvedené 
v kapitole B tejto prílohy. 
 
22. Východiskový technický stav vozidla – VTSV 
Je to východiskový technický stav vozidla vyjadrený v percentách. Je váţeným aritmetickým priemerom 
východiskových technických stavov jednotlivých technických skupín vozidla. 
 

     
          

 
   

     
 
   

 

 
[%], 
ke�: 
VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%], 
PDSi – pomerný diel i-tej skupiny [%]. 
 
23. Zráţka, priráţka za technický stav – ZP 
Zráţka, priráţka za technický stav vyjadruje lepší alebo horší technický stav skupiny, dielu mimoriadnej 
výbavy, prípadne vozidla ako celku, neţ je predpokladaný stav daný základnou amortizáciou skupiny, 
dielu mimoriadnej výbavy, prípadne vozidla. 
 
24. Technický stav skupiny – TSS 
TSS je zvyšok technickej ţivotnosti skupiny v porovnaní s novou skupinou vyjadrený v percentách. 
 

     
                           

   
  [%], 

ke�: 
VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%], 
ZAi – celková základná amortizácia i-tej skupiny [%], 
ZPi – zráţka, priráţka za technický stav i-tej skupiny[%]. 
 
25. Pomerný diel i-tej skupiny – PDSi 

Je to percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny na novom vozidle ako celku bez mimoriadnej 
výbavy. 
 

     
    

     
 
   

 

 
[%], 
ke�: 
HNSi – hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu u autorizovaného predajcu, 
     

 
     sú�et hodnôt všetkých technických skupín vozidla ako náhradných dielov u autorizovaného 

predajcu. 
 
26. Pomerný technický stav i-tej skupiny – PTSSi 

Je to pomerný diel, ktorý predstavuje hodnota konkrétnej i-tej technickej skupiny z nového vozidla. 
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  [%], 

ke�: 
TSSi – technický stav i-tej skupiny [%], 
PDSi – pomerný diel i-tej skupiny [%]. 
 
27. Technický stav vozidla – TSV 
Je to zvyšok technickej ţivotnosti vozidla vyjadrený v percentách. Ur�uje ju sú�et pomerných technických 
stavov (PTSS) jednotlivých skupín vozidla. 
 

          

 

   

 

 
[%], 
ke�: 
PTSSi – pomerný technický stav i-tej skupiny [%]. 
 
28. Technická hodnota vozidla – TH 
Je to zvyšok technickej ţivotnosti vozidla vyjadrený v slovenských korunách. 
 

   
       

   
       [Sk], 

 
ke�: 
TSV – technický stav vozidla [%], 
VHV – východisková hodnota vozidla [Sk], 
THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy [Sk]. 
 
29. Technická hodnota mimoriadnej výbavy – THMV 

Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu vozidla o hodnotu jeho mimoriadnej výbavy. 
 

     
       

   
  [Sk], 

 
ke�: 
TSMV – technický stav mimoriadnej výbavy [%], 
VH – východisková hodnota mimoriadnej výbavy [Sk]. 
 
30. Koeficient predajnosti vozidla – kP 

kP vyjadruje predajnos� hodnoteného vozidla k rozhodnému dátumu. Je sú�inom koeficientu platnosti 
kontroly technického stavu vozidla, koeficientu poškodenia vozidla haváriou, koeficientu po�tu drţite�ov 
vozidla, koeficientu spôsobu prevádzky vozidla a koeficientu dopytu trhu. 
 

k P = k1   k2   k3   k4   k5  [–], 

 
ke�: 
k1 – koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla [–], 
k2 – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–], 
k3 – koeficient po�tu drţite�ov vozidla [–], 
k4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–], 
k5 – koeficient dopytu trhu [–]. 
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31. Koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla – k1 

Vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na 
predajnos� vozidla k dátumu jeho ohodnotenia. 
 
32. Koeficient poškodenia vozidla haváriou – k2 

Vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnos�. 
 
33. Koeficient po�tu drţite�ov vozidla – k3 

Vyjadruje vplyv po�tu predchádzajúcich drţite�ov vozidla na jeho predajnos�. 
 
34. Koeficient spôsobu prevádzky vozidla – k4 

Zoh�ad�uje vplyv spôsobu pouţívania vozidla na jeho predajnos�. 
 
35. Koeficient dopytu trhu – k5 

Vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla na vo�nom trhu 
v porovnaní s jeho priemernou technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu. 
 

   
                       

            
 

    
 
   

 
 

 
ke�: 
k5 – pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru n vozidiel [–], 
n – po�et skúmaných vozidiel [–], 
TH – technická hodnota vozidla [Sk]. 
 
36. Všeobecná hodnota vozidla – VŠH 
Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a �ase v slovenských korunách, pri ktorej 
stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnos� typu vozidla). Vyjadruje 
hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na vo�nom trhu k rozhodnému dátumu. 
Je sú�inom technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom predajnosti (kP). 

 

VŠH = TH   kP  [Sk], 

 
ke�: 
TH – technická hodnota vozidla [Sk], 
kP – koeficient predajnosti vozidla [–]. 
Znalec v znaleckom posudku vţdy uvedie, �i vypo�ítaná všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH 
alebo bez DPH. 
 
37. Reproduk�ná obstarávacia hodnota vozidla – ROH 
Reproduk�ná obstarávacia hodnota vozidla (ROH) je hodnota vozidla v slovenských korunách, ktorú 
treba uhradi� pri obstaraní porovnate�ného vozidla obvyklým spôsobom na vo�nom trhu v rozhodnej 
dobe vrátane primeraných a obvyklých nákladov na jeho zaobstaranie. 
Je rovná sú�tu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na zaobstaranie vozidla (NZ). 

 
ROH = VŠH + NZ   [Sk], 

 
ke�: 
VŠH – všeobecná hodnota vozidla [Sk], 
NZ – náklady na zaobstaranie vozidla predstavujúce beţné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie 
podobného typu porovnate�ného vozidla v danom regióne a v rozhodnom �ase, napríklad obvyklá marţa 
predajcu, náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne [Sk]. 
Znalec v znaleckom posudku vţdy uvedie, �i vypo�ítaná reproduk�ná obstarávacia hodnota vozidla je 
vrátane DPH alebo bez DPH. 
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38. Výška škody – VŠ 
VŠ je pod�a Ob�ianskeho zákonníka skuto�ná škoda, ktorá vznikla na vozidle jeho poškodením, 
prípadne odcudzením. 
Pod pojmom skuto�ná škoda sa rozumie zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, 
aby sa dosiahol predchádzajúci stav. Na stanovenie výšky škody na vozidle je rozhodujúca cena veci v 
�ase, ke� bola poškodená. 

 
B. Výpo�et hodnoty cestných vozidiel 
 
1. Identifikácia vozidla 
Identifikácia vozidla sa vykonáva overením údajov v dokumentácii vozidla (napríklad technický preukaz, 
osved�enie o evidencii vozidla, pri vozidlách bez eviden�ného �ísla v technickej dokumentácii) a ich 
porovnaním so skuto�ne zistenými údajmi pri obhliadke vozidla. 
Znalec zistí, �i typ vozidla zodpovedá typu uvedenému v dokumentácii. �alej sa zameria najmä na 
výrobné �íslo vozidla (VIN), �ísla karosérie, rámu, motora a porovná, �i tieto �ísla v skuto�nosti sú 
zhodné s �íslami uvedenými v dokumentácii. 
Znalec v znaleckom posudku uvedie zhodnos� alebo nezhodnos� typu a výrobných �ísel hodnoteného 
vozidla s údajmi uvedenými v dokumentácii. Identifikácia vozidla obsahuje nasledujúce údaje: 
– druh vozidla, 
– zna�ka a typ vozidla, 
– výrobca, 
– rok výroby vozidla, 
– dátum prvého uvedenia do prevádzky, 
– zdvihový objem valcov motora (pri vozidlách s piestovým motorom), 
– maximálny výkon motora (pri motorových vozidlách), 
– predpísané palivo (pri vozidlách so spa�ovacím motorom), 
– uţito�ná hmotnos� (povinné, len ak ide o vozidlo zaradené do kategórií 4, 7 alebo 8), 
– celková hmotnos� vozidla (povinné, len ak ide o vozidlo zaradené do kategórií 4, 7 alebo 8), 
– eviden�né �íslo vozidla (pri vozidlách s prideleným eviden�ným �íslom), 
– drţite� (meno a adresa), 
– po�et predchádzajúcich drţite�ov, 
– technický preukaz – �íslo (pri vozidlách podliehajúcich evidencii), 
– osved�enie o evidencii vozidla – �íslo (pri vozidlách podliehajúcich evidencii), 
– platnos� technickej kontroly (pri vozidlách podliehajúcich pravidelnej kontrole technického stavu), 
– platnos� emisnej kontroly (len ak je povinná), 
– výrobné �íslo vozidla (VIN), 
– výrobné �íslo karosérie (pri vozidlách s karosériou), 
– výrobné �íslo motora (pri vozidlách s motorom), 
– po�et najazdených km (pri vozidlách vybavených po�íta�om najazdených km) 
– pod�a po�íta�a najazdených km, 
– pod�a záznamov drţite�a, 
– po�et odpracovaných motohodín (pri vozidlách vybavených po�íta�om odpracovaných motohodín – 
platí aj pre nadstavby) 
– pod�a po�íta�a odpracovaných motohodín, 
– pod�a záznamov drţite�a. 
 
2. Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
Údaje o predchádzajúcich opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene majú 
podstatný vplyv na následné vyhodnotenie ich technického stavu. V znaleckom posudku je potrebné 
uvies�, �i na vozidle boli vykonávané opravy a �i údaje o nich existujú 
– v záznamoch v TP, 
– v dokladoch drţite�a, alebo znalec tieto údaje akceptoval na základe 
– oznámenia drţite�a, 
– vlastného zistenia na vozidle (v zmysle bodu 6 tejto kapitoly). 
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3. Výbava vozidla 
V znaleckom posudku je potrebné uvies� opis a zoznam výbavy a to, �i táto výbava pod�a údajov 
výrobcu zodpovedá alebo nezodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla, prípadne �i výbava nie je 
úplná. Znalec takisto uvedie druh a stav mimoriadnej výbavy, pokia� ju vozidlo má. 
 
4. Obhliadka vozidla 
Obhliadka vozidla pozostáva z vizuálnej kontroly jednotlivých skupín a �astí vozidla, spravidla 
bezdemontáţnou diagnostikou skupín; v prípade potreby aj s demontáţou a s pouţitím diagnostických 
prístrojov. Obhliadka slúţi na zistenie technického stavu vozidla a jeho skupín v potrebnom rozsahu. Z 
obhliadky znalec vykoná zápis. Pri obhliadke posudzuje aj výbavu vozidla, �i zodpovedá údajom výrobcu 
daného typu a modelu v zmysle bodu 3 tejto kapitoly. 
Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde obhliadku ohodnocovaného vozidla vykonal. 
 
5. Skúšobná jazda vozidla 
Ak technický stav vozidla umoţ�uje vykona� skúšobnú jazdu, znalec ju vykoná v rozsahu, ktorý je 
potrebný na zistenie poţadovaných údajov. Pri skúšobnej jazde vedie vozidlo pod�a moţností znalec 
sám, �o je na subjektívne hodnotenie správania vozidla ve�mi dôleţité. Údaje z hodnotenia jednotlivých 
skupín pri jazde sú sú�as�ou celkového hodnotenia skupiny (vozidla). 
Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde skúšobnú jazdu s vozidlom vykonal. 
 
6. Technický stav skupín vozidla 
Znalec v znaleckom posudku opíše technický stav jednotlivých skupín vozidla pod�a rozdelenia vozidla 
na skupiny tak, aby vyjadril stav skupiny, jej podskupín a jednotlivých najdôleţitejších dielov v potrebnom 
rozsahu. 
 
7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla 
Pri ur�ovaní východiskovej hodnoty vozidla (VHV) postupuje znalec pod�a nasledujúceho postupu: 
 
a) pre vozidlá kategórie, ktoré sú k rozhodnému dátumu predávané na trhu SR, je východiskovou 
hodnotou VH údaj zistený z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných 
hodnoverných a preskúmate�ných zdrojov relevantných k rozhodnému dátumu. Pri ur�ovaní 
východiskovej hodnoty je potrebné dba� na zhodnos� typu, ako aj výbavu ohodnocovaného vozidla 
a vozidla z cenníka; 
 
b) pre vozidlá, ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa uţ k rozhodnému dátumu nepredávajú, je 
východiskovou hodnotou posledná predajná cena nového vozidla príslušného typu, v predmetnej 
výbave, zistená z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných 
hodnoverných a preskúmate�ných zdrojov k rozhodnému dátumu; 
 
c) pre vozidlá vyrobené v �SSR, �SFR a v bývalých socialistických štátoch do roku výroby 1992 je 
východiskovou hodnotou posledná predajná cena uvedeného typu nového vozidla na trhu v bývalej 
�SSR, resp. �SFR. Pokia� ohodnocovaný typ vozidla nebol predávaný na trhu v bývalej �SSR, resp. 
�SFR, stanoví sa jeho východisková hodnota pod�a písmena d) alebo e) tohto bodu. Pri ur�ovaní 
východiskovej hodnoty pod�a tohto písmena znalec prihliada na prípadné technické zlepšenia 
a modernizáciu príslušného typu; 
 
d) pre vozidlá, ktoré sa v sieti predajcov SR, resp. �SSR, �SFR nepredávajú a ani nepredávali, je 
východiskovou hodnotou VH posledná predajná cena nového vozidla predmetného typu a predmetnej 
výbavy na trhu v SRN zistená z cenníka autorizovaných predajcov, prípadne z iných preskúmate�ných 
zdrojov, prepo�ítaná na slovenské koruny. Pokia� je k dispozícii iba údaj o cene vozidla v DEM, 
prepo�íta sa tento údaj hodnotou kurzu NBS DEM k EUR k 30. 12. 2001. Pokia� sa predmetný typ 
vozidla na trhu v SRN nepredával, ur�í znalec VH vozidla na základe cenníkov autorizovaných 
predajcov iných krajín Európskej únie, prípadne pomocou iných hodnoverných a preskúmate�ných 
prame�ov, ktoré v znaleckom posudku uvedie. Ak je cena vozidla v pôvodnej mene krajiny EÚ, ktorá 
sa stala �lenom Európskej menovej únie, prepo�íta túto menu na EUR s kurzom platným ku d�u 30. 12. 
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2001 a následne na slovenské koruny kurzom NBS k rozhodnému dátumu. Ak znalec po�íta všeobecnú 
alebo reproduk�nú obstarávaciu hodnotu vozidla v úrovni s DPH, zoh�adní východiskovú hodnotu 
vozidla vrátane DPH v krajine, ktorej cenu uvaţoval. Pokia� sa predmetný typ vozidla ako nový 
nepredával v ţiadnej z krajín Európskej únie, znalec ur�í východiskovú hodnotu vozidla na základe 
poslednej predajnej ceny nového vozidla v krajine jeho pôvodu. Od tejto ceny sa odpo�íta da� 
z pridanej hodnoty a prípadne aj iné dane, ak tvoria sú�as� ceny v krajine pôvodu vozidla. Takto 
získaná suma v pôvodnej mene sa prepo�íta na slovenské koruny platným kurzom NBS k dátumu 
ohodnotenia. Pokia� takéto vozidlo na základe krajiny svojho pôvodu podlieha platbe cla, prípadne 
iným povinným poplatkom, znalec tieto poplatky zaráta do jeho východiskovej hodnoty. Ak znalec 
po�íta všeobecnú alebo reproduk�nú obstarávaciu hodnotu vozidla v úrovni s DPH, pripo�íta ju 
k východiskovej hodnote vozidla; 
 
e) vo výnimo�ných prípadoch, ke� nie je moţné jednozna�ne pouţi� ur�enie východiskovej hodnoty 
pod�a písmen a) aţ d), pouţije znalec na výpo�et hodnoty vozidla tzv. porovnate�nú východiskovú 
hodnotu. Pri jej ur�ovaní dodrţiava nasledujúci postup: 
– porovná zdvihový objem valcov, výkon a konštrukciu motora oboch vozidiel, 
– porovná prevodové ústrojenstvo oboch vozidiel, 
– porovnaná rozmery a hmotnosti oboch vozidiel, 
– porovnaná príslušenstvo a výbavu oboch vozidiel, 
– porovnaná zna�ku, typ a rok výroby oboch vozidiel – nie je moţné porovnáva� genera�ne rozdielne 
vozidlá. 
Tieto údaje je znalec povinný uvies� v znaleckom posudku; 
 
f) Pri ur�ovaní všetkých východiskových hodnôt je potrebné vychádza� z cien nových vozidiel. 
 
8. Rozdelenie vozidiel do kategórií 
Cestné vozidlá sa na ú�ely stanovenia ich hodnoty rozde�ujú do kategórií pod�a nasledujúcej tabu�ky 
(v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia pod�a § 2 vyhlášky): 
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9. Výpo�et základnej amortizácie vozidla 
 
a) Znalec vypo�íta základnú amortizáciu za dobu prevádzky vozidla (ZAV) pod�a amortiza�nej stupnice 
a vzorca pre príslušnú kategóriu vozidla pod�a tabu�ky uvedenej v bode 8. Pri kategóriách vozidiel, kde 
nie je uvedený koeficient najazdených kilometrov (kKM) a predpokladaný ro�ný jazdný výkon (PKV), 
základná amortizácia vozidla za dobu prevádzky (ZAV) sa sú�asne rovná jeho celkovej základnej 
amortizácii (ZA). Pri kategóriách vozidiel s ur�eným koeficientom najazdených kilometrov a 
predpokladaným ro�ným jazdným výkonom �alej znalec postupuje pod�a písmen b) aţ e). 
 
b) Znalec pod�a amortiza�nej stupnice príslušnej kategórie vozidla vypo�íta predpokladaný po�et 
najazdených kilometrov (PRKM) k dátumu ohodnotenia a koeficient po�tu najazdených kilometrov (kKM). 
Dbá na to, aby nebola prekro�ená maximálna hodnota predpokladaného po�tu najazdených kilometrov 
(PRKM), ktorá je obmedzená technickou podmienkou uvedenou v bode 10 tejto kapitoly. 
 

     
     

  
  [km], 

 
ke�: 
PKV – predpokladaný ro�ný jazdný výkon [km/rok], 
T – doba prevádzky [mesiace]. 
 
c) Na základe zisteného skuto�ného po�tu najazdených kilometrov (PSKM) znalec vypo�íta rozdiel v 
po�te najazdených kilometrov (RKM) pod�a vzorca 
 

RKM = PSKM – PRKM   [km], 

 
ke�: 
PSKM – po�et skuto�ne najazdených kilometrov [km], 
PRKM – predpokladaný po�et najazdených kilometrov [km]. 
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d) Znalec vypo�íta koeficient vplyvu skuto�ne najazdených kilometrov (kAM): 
 

    
       

   
  [%], 

 

ke�: 
RKM – rozdiel v po�te najazdených kilometrov [km], 
kKM – koeficient najazdených kilometrov [%]. 
 
e) Z týchto vstupných údajov �alej znalec vypo�íta celkovú základnú amortizáciu (ZAi) jednotlivých 
skupín: 
 

           
     

   
      

   

   
      [%], 

 
ke�: 
VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%], 
ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%], 
kAM – koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre [%]. 
 
V prípade, ak VTHV = 100 %, postupuje pod�a zjednodušeného vzorca: 
 

             
   

   
      [%] 

 
ke�: 
ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%], 
kAM – koeficient amortizácie za skuto�ne najazdené kilometre [%]. 
 
Ak pri obhliadke vozidla alebo jeho skupiny zaradeného do kategórie s ur�eným koeficientom 
najazdených kilometrov (kKM) a predpokladaným po�tom najazdených kilometrov (PRKM) nemoţno 
hodnoverne zisti� po�et skuto�ne najazdených kilometrov (PSKM), základná amortizácia za dobu 
prevádzky vozidla (ZAV) sa rovná celkovej základnej amortizácii (ZA). Znalec v takomto prípade musí 
venova� zvýšenú pozornos� prehliadke jednotlivých skupín vozidla a pri �alších výpo�toch zráţkou 
alebo priráţkou za technický stav vyjadri� ich skuto�ný technický stav. 
Pokia� sú na vozidle technické skupiny, ktoré majú rozdielne vstupné parametre pre výpo�et celkovej 
základnej amortizácie (ZA), musí ju znalec vypo�íta� pre kaţdú skupinu zvláš�. Postupuje pod�a bodu 
12 tejto kapitoly. 
 
10. Amortiza�né stupnice 
Kaţdá kategória vozidiel má na ú�ely ich ohodnocovania stanovený vzorec pre výpo�et základnej 
amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) a hodnotu predpokladaného zostatkového technického stavu 
(PZTS). Taktieţ má uvedenú predpokladanú efektívnu ţivotnos� (PEZ) a niektoré vybrané kategórie 
vozidiel majú ur�ený aj koeficient najazdených kilometrov (KKM) a predpokladaný ro�ný jazdný výkon 
(PKV). Tieto údaje sú uvedené v tabu�ke rozdelenia vozidiel do kategórií v bode 8 tejto kapitoly. 
Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou 
predpokladaného zostatkového technického stavu. Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZAV) 
nemôţe by� vyššia, ako je rozdiel sto percent a hodnoty predpokladaného zostatkového technického 
stavu (PZTS). 
 

ZAVmax n = 100 - PZTS n [%], 
 
ke�: 
ZAVmax n – maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky pre n-tú kategóriu vozidla [%], 
PZTS n – predpokladaný zostatkový technický stav pre n-tú kategóriu vozidla [%]. 
Znalec pri pouţití amortiza�nej stupnice dbá pri kategóriách vozidiel s ur�eným predpokladaným ro�ným 
jazdným výkonom (PKV) na správny výpo�et predpokladaného po�tu najazdených kilometrov (PRKM). 
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Maximálna hodnota predpokladaného po�tu najazdených kilometrov (PRKM) je ur�ená násobkom 
predpokladaného kilometrického výkonu (PKV) s predpokladanou efektívnou ţivotnos�ou (PEZ). 
 

PRKMmax n = PKVn . PEZn [km], 
 
ke�: 
PRKMmax n – maximálny predpokladaný po�et najazdených kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km], 
PKVn – predpokladaný ro�ný jazdný výkon pre n-tú kategóriu vozidla [km], 
PEZn – predpokladaná efektívna ţivotnos� pre n-tú kategóriu vozidla [roky]. 
 
11. Rozdelenie vozidiel na technické skupiny (stanovenie hodnôt pomerných dielov skupín – PDS) 
a) Znalec pre potreby stanovenia hodnoty rozdelí vozidlo na pomerné diely skupín PDS. Hodnota PDS 
musí zodpoveda� pribliţnému cenovému podielu predmetnej skupiny z celého nového vozidla. 

 

     
    

     
 
   

     

 

[%], 
ke�: 
HNSi – hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu u autorizovaného predajcu, 

     
 
   – sú�et hodnôt všetkých technických skupín vozidla ako náhradných dielov u autorizovaného 

predajcu. 
 
Ak je technický stav všetkých skupín vozidla rovnaký, moţno pouţi� zjednodušený spôsob výpo�tu TSV 
(pozri �alej bod 12). V tomto prípade vozidlo nie je potrebné rozdeli� na jednotlivé technické skupiny a 
ur�i� jednotlivé pomerné diely kaţdej skupiny (PDS), ale do 1. st�pca tabu�ky na výpo�et TSV 
uvedenej v bode 12 sa namiesto jednotlivých skupín vozidla uvedie „vozidlo ako celok“. Vzh�adom na 
odlišný priebeh ţivotnosti však moţno oddeli� skupinu pneumatiky a zvláš� vypo�íta� pomerný 
technický stav (PTSS) vozidla ako celku bez pneumatík a zvláš� PTSS pneumatík. 
 
12. Stanovenie a výpo�et technického stavu vozidla – TSV a technického stavu skupín – TSS 
Na výpo�et technického stavu vozidla (TSV) znalec vyplní nasledujúcu tabu�ku: 

 
 
V úvode výpo�tu technického stavu vozidla (TSV) znalec rozdelí ohodnocované vozidlo na technické 
skupiny pod�a bodu 11. 
Stanovenie technického stavu vozidla (TSV) sa zakladá na posúdení skuto�ného technického stavu jeho 
skupín a porovnaní s predpokladaným stavom (ur�eným na základe celkovej základnej amortizácie) za 
rovnakú dobu prevádzky pri rovnakom po�te najazdených kilometrov príslušnými skupinami. 
Predpokladaným stavom sa rozumie priemerný porovnate�ný technický stav skupín vozidla rovnakej 
ohodnocovanej kategórie s rovnakou dobou prevádzky i rovnakým po�tom najazdených kilometrov (t. j. 
na základe skúseností a poznatkov stanovený porovnávací etalón).  
Znalec �alej zráţkou alebo priráţkou za technický stav (ZP) zhodnotí skuto�ný technický stav skupiny, 
prípadne celého vozidla a postupne vypo�íta technický stav jednotlivých skupín vozidla (TSS) pomocou 
vzorca 
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  [%], 

 
ke�: 
VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny vozidla [%], 
ZAi – celková základná amortizácia i-tej skupiny vozidla [%], 
ZPi – zráţka, priráţka za technický stav i-tej skupiny vozidla [%]. 
Na základe vypo�ítaných technických stavov skupín (TSS) vypo�íta ich pomerné technické stavy 
(PTSS). 
Pouţije vzorec 
 

      
         

   
  [%] 

 
ke�: 
TSSi – technický stav i-tej skupiny vozidla [%], 
PDSi – pomerný diel i-tej skupiny vozidla [%]. 
 
Technický stav vozidla (TSV) sa rovná sú�tu pomerných technických stavov jeho skupín. 
 

          

 

   

 

 
[%], 
ke�: 
PTSSi – pomerný technický stav i-tej skupiny vozidla [%]. 
 
Ak znalec ohodnocuje vozidlo (prípadne samostatnú technickú skupinu vozidla) s mimoriadne vysokým 
po�tom najazdených kilometrov, môţe sa sta�, ţe jeho (jej) základná amortizácia, prípadne základná 
amortizácia niektorej technickej skupiny vozidla, presahuje 100 %. V takom prípade znalec nepouţije 
zráţky ani priráţky za technický stav (ZP), ale priamo na základe výsledkov obhliadky vozidla (skupiny), 
skúšobnej jazdy a prípadnom vyhodnotení iných podkladov (napr. dokladov o opravách) ur�í technický 
stav jednotlivých technických skupín vozidla (alebo samostatnej technickej skupiny). 
 
12.1 Stanovenie technického stavu skupiny pneumatiky 
Pretoţe priebeh ţivotnosti pneumatík je odlišný od priebehu ţivotnosti ostatných skupín vozidla, ich TSS 
stanoví znalec nasledujúcim spôsobom: 
a) pri skupine pneumatiky nestanoví východiskový technický stav (VTSS) ani základnú amortizáciu (ZA) 
a nepouţije zráţky ani priráţky (ZP), 
b) pri obhliadke vozidla zistí celkový stav skupiny pneumatiky, pri�om sa zameria hlavne na to, �i ide 
o pneumatiky ur�ené pre daný typ vozidla; �alej zistí zhodnos� pouţitých pneumatík, výšku dezénu, 
rovnomernos� opotrebenia, prípadné poškodenia a vek pneumatík, 
c) na základe vyššie uvedených údajov stanoví priemerný technický stav pneumatík, pri�om dbá na 
platné právne predpisy a technické normy, 
d) v prípade pouţitia pneumatík vyššej kvality, ako sú pneumatiky štandardne dodávané pre daný typ 
vozidla, musí túto skuto�nos� zoh�adni�. 
 
13. Ur�enie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy (THMV) 
Mimoriadna výbava sa na ú�ely výpo�tu hodnoty vozidiel (HMV) rozde�uje do dvoch základných skupín: 
a) mimoriadna výbava nenahrádzajúca pôvodné diely (skupiny) štandardne vybaveného vozidla, ale 
rozširujúca jeho technické, úţitkové, prípadne estetické vlastnosti, 
b) mimoriadna výbava nahrádzajúca pôvodné diely, prípadne skupiny štandardne vybaveného vozidla. 
Technická hodnota mimoriadnej výbavy sa vypo�íta pod�a týchto vz�ahov: 
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  [%] 

 

      
         

   
  [Sk] 

 

           

 

   

 

 
ke�: 
TSMVi – technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%], 
ZAi – základná amortizácia i-tej mimoriadnej výbavy [%], 
ZPi – zráţka, priráţka za technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%], 
VHi – východisková hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [Sk], 
THMV i – technická hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [Sk]. 
 
14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny – VTSS 
Východiskový technický stav skupiny (VTSS) sa uvádza v 2. st�pci tabu�ky na výpo�et technického 
stavu vozidla (v zmysle bodu 12). Rozumie sa �ou technický stav skupiny na za�iatku jej uvedenia do 
nového cyklu prevádzky (ako novej alebo po CO) v porovnaní s novou skupinou. 
 
VTSS = 100 %, iba ak ide o skupinu, ktorá bola daná do prevádzky ako nová, bez celkovej opravy. 
VTSS jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy (CO) sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke: 

 
 
15. Výpo�et technickej hodnoty vozidla – TH 
Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej ţivotnosti vozidla vyjadrený v slovenských korunách a nie 
sú v nej zahrnuté vplyvy zoh�ad�ujúce trhové a ekonomické podmienky. Pri výpo�te technickej hodnoty 
postupuje znalec pod�a tohto vz�ahu: 
 

   
       

   
       [Sk], 
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ke�: 
TSV – technický stav vozidla [%], 
VHV– východisková hodnota vozidla [Sk], 
THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy [Sk]. 
 
16. Výpo�et koeficientu predajnosti – kP 

Koeficient predajnosti znalec vypo�íta ako sú�in koeficientov platnosti kontroly technického stavu (k1), 
poškodenia vozidla haváriou (k2), po�tu drţite�ov vozidla (k3), spôsobu prevádzky vozidla (k4) a dopytu 
trhu (k5). Postupy náleţite zdôvodní. 
 

k P = k1   k2   k3   k4   k5  [–], 

 
ke�: 
k1 – koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla [–], 
k2 – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–], 
k3 – koeficient po�tu drţite�ov vozidla [–], 
k4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–], 
k5 – koeficient dopytu trhu [–]. 
 
16.1 Koeficient platnosti kontroly technického stavu – k1 

k1 vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na 
predajnos� vozidla k dátumu jeho ohodnotenia. Hodnota k1 sa stanovuje nasledujúcim spôsobom: 
 
a) Vozidlá kategórie 2.1 
Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky 
k1 = 1.00 [–]. 
V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec pod�a vzorca: 
 

                

[–], 
ke�: 
M – po�et mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace]. 
 
b) Vozidlá kategórií 2.2, 2.3, 3, 4.1, 5.1 a 7 
Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky 
k1 = 1.00 [–]. 
 
V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec pod�a vzorca 
 

                

 
[–], 
ke�: 
M – po�et mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace]. 
 
c) Vozidlá kategórií 4.2, 4.3, 4.4, 6, 8, vozidlá pouţívané na zdravotnícku sluţbu, banskú záchrannú 
sluţbu, poruchovú sluţbu plynárenských zariadení, vozidlá pouţívané na taxisluţbu, vozidlá poţi�ovne 
automobilov a vozidlá autoškoly schválené na cvi�né ú�ely 
Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky 
k1 = 1.00 [–]. 
 
V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec pod�a vzorca 
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[–], 
ke�: 
M – po�et mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace]. 
 
d) Vozidlá kategórie 6.4 pouţívané na medzinárodnú prepravu osôb 
Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do evidencie 
k1 = 1.00 [–]. 
 
V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec pod�a vzorca 
 

               

 
[–], 
ke�: 
M – po�et mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace]. 
 
e) Pri vozidlách ostatných kategórií k1 = 1.00 [–]. 
 
16.2 Koeficient poškodenia vozidla haváriou – k2 

k2 vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnos�. Jeho hodnota sa stanovuje 
nasledujúcim postupom: 
 
1. Oprava poškodenia skupín (okrem pneumatík a brzdového systému) haváriou výmenou dielov len za 
pouţitia rozoberate�ných spojov predpísanou technológiou: 
a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 1 rok k2 = 0,98 [–], 
b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 1 rok a kratšou ako 3 roky k2 = 0,99 [–], 
c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky k2 = 1,0 [–]. 
 
2. Oprava výmenou celých dielov za pouţitia zváracej technológie bez pouţitia vyrovnávacieho 
zariadenia: 
a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky k2 = 0,97 [–], 
b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 4 roky k2 = 0,99 [–], 
c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 4 roky k2 = 1,0 [–]. 
 
3. Oprava nosných �astí skeletu karosérie na vyrovnávacom zariadení: 
a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky k2 = 0,95 [–], 
b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 8 rokov k2 = 0,97 [–], 
c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 8 rokov k2 = 0,98 [–]. 
 
4. Ţiadna významnejšia oprava k2 = 1,00 [–]. 
 
16. 3 Koeficient po�tu drţite�ov vozidla – k3 

k3 vyjadruje vplyv po�tu drţite�ov na jeho predajnos�, pri jeho stanovení postupuje znalec pod�a 
vzorca: 
 

k3 =1.01 – 0.1D [–], 
 
ke�: 
D – po�et drţite�ov vozidla [–]. 
V prípade, ţe nie je moţné hodnoverne preukáza� skuto�ný po�et drţite�ov (neuskuto�nené prepisy, 
krádeţ vozidla a podobne), k3 = 0,95 [–]. 
 
16.4 Koeficient spôsobu prevádzky vozidla – k4 

k4 zoh�ad�uje vplyv spôsobu pouţívania vozidla. Ur�uje sa pod�a nasledujúcich tabuliek: 
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16. 5 Koeficient dopytu trhu – k5 

k5 vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla v porovnaní s jeho 
priemernou technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu. 
 

   
                       

            
 

    
 
   

 
 

 
[–], 
ke�: 
k5i – pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru n vozidiel [–], 
n – po�et skúmaných vozidiel [–], 
TH – technická hodnota vozidla [Sk]. 
 
Pri výpo�te koeficientu dopytu trhu znalec vychádza z reálnych predajných cien porovnate�ných 
ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnate�ného technického stavu, ktoré zistí z inzertnej tla�e, z 
inzertných portálov verejnej informa�nej elektronickej siete Internet, z vlastného prieskumu trhu, prípadne 
z iných preskúmate�ných a hodnoverných zdrojov. 
 
17. Výpo�et všeobecnej hodnoty vozidla – VŠH 
Všeobecná hodnota vozidla je hodnota v slovenských korunách, ktorej výpo�et zah��a okrem vplyvov 
opotrebenia aj vplyvy trhu (predajnos� typu vozidla). 
 
Vypo�íta sa ako sú�in technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom predajnosti kP. 
 

VŠH = TH . kP [Sk], 
 
ke�: 
TH – technická hodnota vozidla [Sk], 
kP – koeficient predajnosti [–]. 
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V znaleckom posudku musí by� vţdy uvedené, �i vypo�ítaná všeobecná hodnota vozidla je vrátane 
DPH alebo bez DPH. 
Znalec zoradí výpo�et VŠH do nasledujúcej tabu�ky: 
 

 
 
Túto tabu�ku znalec v znaleckom posudku uvies� nemusí, pokia� po�íta aj reproduk�nú obstarávaciu 
hodnotu a zostaví tabu�ku pod�a bodu 18 tejto kapitoly. 
18. Výpo�et reproduk�nej obstarávacej hodnoty vozidla – ROH 
 
V prípade, ţe je to potrebné, vypo�íta znalec aj reproduk�nú obstarávaciu hodnotu vozidla (ROH). Pri jej 
výpo�te vychádza z aktuálneho vývoja na trhu, aktuálnych ekonomických podmienok a právnych noriem. 
ROH sa rovná sú�tu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na obstaranie vozidla (NZ): 

 
ROH = VŠH + NZ [Sk], 

 
ke�: 
NZ – náklady na zaobstaranie vozidla predstavujú beţné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie 
podobného typu porovnate�ného vozidla v danom regióne a v rozhodnom �ase; napr. obvyklá marţa 
predajcu, náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne [Sk], 
VŠH – všeobecná hodnota vozidla [Sk]. 
 
Znalec v znaleckom posudku vţdy uvedie, �i vypo�ítaná reproduk�ná obstarávacia hodnota je vrátane 
DPH alebo bez DPH. 
Znalec zoradí výpo�et ROH do nasledujúcej tabu�ky: 
 

 
 
V prípade výpo�tu ROH a zostavenia vyššie uvedenej tabu�ky uţ tabu�ku pod�a bodu 17 zostavova� 
nemusí. 
 
19. Výpo�et hodnoty samostatnej skupiny alebo dielu vozidla 
Znalec môţe na základe postupu uvedeného v bodoch 1 aţ 18 tejto kapitoly vypo�íta� hodnotu 
samostatnej skupiny alebo dielu vozidla. 
 
19.1 Ur�enie východiskovej hodnoty samostatnej skupiny alebo dielu vozidla 
Pri ur�ovaní východiskovej hodnoty skupiny alebo dielu vozidla postupuje znalec takto: 
 
a) Zistí cenu skupiny, resp. dielu, za ktorý sa tieto predávajú ako náhradné diely k rozhodnému dátumu 
u autorizovaného predajcu. Táto cena je potom východisková hodnota. 
 
b) Ak sa predmetný náhradný diel nepredáva, východiskovou hodnotou je jeho posledná predajná cena 
u autorizovaného predajcu (cena, za ktorú sa k rozhodnému dátumu predával diel nový, nepoškodený). 
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c) Ak sa diel ako nový v �SSR, �SFR ani SR nepredával, postupuje znalec pri ur�ovaní východiskovej 
hodnoty v zmysle bodu 7 písmena d) alebo e). 
 
d) Pokia� znalec ohodnocuje vä�šiu ucelenú �as� vozidla, pozostávajúcu z viacerých kompletných 
alebo aj nekompletných technických skupín vozidla, ur�í východiskovú hodnotu celého vozidla. Pri 
výpo�te potom zoh�adní v tabu�ke výpo�tu technického stavu vozidla (bod 12) chýbajúce technické 
skupiny a aj kompletnos� a zodpovedajúci technický stav ohodnocovanej �asti vozidla. 
 
19.2 Výpo�et základnej amortizácie skupiny alebo dielu vozidla 
Znalec pri výpo�te základnej amortizácie pouţitých (ojazdených) samostatných skupín alebo dielov 
vychádza z amortiza�ných stupníc vozidla kategórie, pre ktoré sú diel alebo skupina ur�ené. Pri 
skupinách a dieloch, ktoré je moţné pouţi� pre viaceré kategórie vozidiel, tieto znalec zaradí do tej 
kategórie, ktorá má najdlhšiu predpokladanú efektívnu ţivotnos� (PEZ) pod�a tabu�ky v bode 8. Pri 
samostatných �astiach vozidiel, pri ktorých neexistujú údaje o ich prevádzke a znalec nemôţe vypo�íta� 
ich základnú amortizáciu, postupuje pod�a bodu 19.3. 
 
19.3 Výpo�et technického stavu samostatnej skupiny alebo dielu vozidla 
Znalec pri výpo�te technického stavu samostatnej skupiny alebo dielu vozidla postupuje rovnako ako pri 
výpo�te technického stavu skupín kompletného vozidla. Pri skupinách alebo dieloch, kde neexistujú údaje 
o ich prevádzke, môţe znalec priamo na základe obhliadky a prípadného preskúšania v potrebnom 
rozsahu ur�i� hodnotu technického stavu ohodnocovanej samostatnej �asti vozidla. V takom prípade 
nepo�íta základnú amortizáciu �astí vozidla. 
 
20. Znalecký posudok pri výpo�te hodnoty vozidla alebo jeho �asti 
Znalecký posudok pri výpo�te hodnoty vozidla alebo jeho �asti vypracovaný pod�a tejto vyhlášky musí 
by� v súlade s § 17 zákona �. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo�níkoch a prekladate�och a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý ur�uje jeho formu. 
 
C. STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH 
 
Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú moţno objektívne 
vyjadri� v peniazoch. Výška škody je pod�a § 442 Ob�ianskeho zákonníka tzv. skuto�ná škoda. 
Pojem skuto�ná škoda znamená zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa 
dosiahol predchádzajúci stav. 
Na stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v �ase poškodenia (s prihliadnutím na pokles ceny 
vyplývajúci z veku, amortizácie, funk�nosti, prípadne s prihliadnutím na vzrast ceny). Výška škody sa 
teda vypo�íta ako tzv. skuto�ná škoda. Pri jej výpo�te musí by� zoh�adnené zlepšenie alebo zhoršenie 
technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho nezmenenie. 
 
1. Výpo�et výšky škody na vozidle 
Na ú�ely stanovenia výšky škody znalec vykoná identifikáciu a obhliadku vozidla pod�a kapitoly B. 
Pri výpo�te výšky škody znalec 
 
a) musí stanovi� všeobecnú hodnotu vozidla, ako aj reproduk�nú obstarávaciu hodnotu vozidla pred jeho 
poškodením (VŠH1 a ROH1). Tieto hodnoty vypo�íta postupom uvedeným v kapitole B tejto prílohy; pri 
výpo�te uvaţuje so známym alebo s predpokladaným stavom vozidla bezprostredne pred jeho 
poškodením; 
 
b) stanoví náklady na opravu poškodenia vozidla (NO); 
 
c) porovná náklady na opravu poškodenia vozidla (NO) s reproduk�nou obstarávacou hodnotou vozidla 
bezprostredne pred jeho poškodením (ROH1). Ak sú tieto náklady vyššie alebo sa rovnajú reproduk�nej 
obstarávacej hodnote vozidla bezprostredne pred jeho poškodením (NO � ROH1), ide o tzv. úplné 
zni�enie vozidla (totálnu škodu) a znalec postupuje pod�a písmena d) a f) tohto bodu. Ak náklady na 
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opravu poškodenia vozidla (NO) nepresahujú reproduk�nú obstarávaciu hodnotu vozidla bezprostredne 
pred jeho poškodením (NO < ROH1), znalec postupuje pod�a písmen e) a g), prípadne h) tohto bodu; 
d) stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla (HZ). Hodnotou predajných zvyškov vozidla sa rozumie 
výkupná hodnota týchto zvyškov u predajcu opotrebovaných náhradných dielov po odpo�ítaní nákladov 
na ich demontáţ z vozidla a o�istenie, prípadne preskúšanie; 
 
e) stanoví všeobecnú hodnotu vozidla po oprave jeho poškodenia (VŠH2). Pri výpo�te VŠH2 venuje 
zvýšenú pozornos� technickému stavu opravovaných skupín vozidla po oprave poškodenia a jeho 
zlepšeniu, prípadne zhoršeniu a takisto vplyvu zmeny technického stavu na predajnos� vozidla; 
 
f) v prípade, ţe náklady na opravu sú vä�šie alebo sa rovnajú reproduk�nej obstarávacej hodnote vozidla 
bezprostredne pred jeho poškodením (NO � ROH1), vypo�íta výšku škody (VŠ) pod�a vzorca: 

 

VŠ = (ROH1 + NL) – HZ   [Sk], 

 
ke�: 
VŠ – výška škody na cestnom vozidle [Sk], 
ROH1 – reproduk�ná obstarávacia hodnota vozidla bezprostredne pred poškodením [Sk], 
HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk], 
NL – náklady na likvidáciu nepouţite�ného odpadu vzniknutého pri získaní predajných zvyškov vozidla 
[Sk]. 
 
g) V prípade, ţe náklady na opravu (NO) sú menšie neţ reproduk�ná obstarávacia hodnota vozidla 
bezprostredne pred jeho poškodením, postupuje pod�a vzorca: 
 

VŠ = NO + (VŠH1  - VŠH2 ) - HZ    [Sk], 

 
ke�: 
NO – náklady na opravu poškodenia [Sk], 
VŠH1 – všeobecná hodnota vozidla bezprostredne pred poškodením [Sk], 
VŠH2 – všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [Sk], 
HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk]. 
 
h) V prípadoch, ke� sa vykonanou opravou nezmení všeobecná hodnota vozidla a VŠH1 = VŠH2, 
vypo�íta výšku škody pod�a zjednodušeného vzorca: 

 
VŠ = NO - HZ [Sk], 

 
ke�: 
NO – náklady na opravu poškodenia [Sk], 
HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk]. 
 
2. Stanovenie nákladov na opravu poškodenia vozidla – NO 
Náklady na opravu poškodenia (NO) sa rovnajú sú�tu nákladov na opravárske práce (NP), nákladov na 
materiál (NM) potrebný na opravu poškodenia a nákladov na likvidáciu nepouţite�ného odpadu 
vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla (NL). 

 
NO = NM + NP + NL [Sk], 

 
ke�: 
NM – náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia [Sk], 
NP – náklady na opravárske práce potrebné na opravu poškodenia [Sk], 
NL – náklady na likvidáciu nepouţite�ného odpadu vzniknutého pri oprave [Sk]. 
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Pri stanovení nákladov na opravu poškodenia znalec vychádza z technológie opravy predpísanej 
výrobcom vozidla. Hodnotu opravy kalkuluje v úrovni priemerných cien autorizovaných opravovní vozidla 
k rozhodnému dátumu. 
 
2.1 Náklady na materiál – NM 
Ide o náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia. Znalec odborným posúdením vyhodnotí, ktoré 
diely vozidla je moţné ekonomicky opravi� a ktoré je potrebné vymeni�. 
 
2.2 Náklady na opravárske práce – NP 
Sú to náklady na vykonanie opravárskych úkonov nevyhnutných na odstránenie poškodenia vozidla. 
Vypo�ítajú sa ako sú�in �asu (T) nevyhnutného na vykonanie opravy v normohodinách (Nh), prípadne 
�asových alebo pracovných jednotkách (�j alebo pj) a sadzby za 1 Nh , �j alebo pj. Tieto sadzby sú 
rozdielne pri jednotlivých typoch vozidiel a v jednotlivých opravovniach. Pri výpo�te výšky škody znalec 
zoh�ad�uje hodinové sadzby opravovní oprávnených výrobcom vozidla v danom regióne. 
 

NP = TO Nh   S Nh [Sk], 

alebo 

NP = TO čj   S čj [Sk], 

alebo 

NP = TO čj   S pj [Sk], 

 
ke�: 
NP – náklady na opravárske práce [Sk], 
TONh – �as opravy v normohodinách [Nh], 
SNh – sadzba za 1 normohodinu [Sk], 
TO�j – �as opravy v �asových jednotkách [�j], 
S�j – sadzba za 1 �asovú jednotku [Sk], 
Spj – sadzba za 1 pracovnú jednotku [Sk]. 
 
2.3 Náklady na likvidáciu nepouţite�ného odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla – NL 
NL predstavujú náklady spojené s likvidáciou nepouţite�ných �astí vozidla. Moţno ich však uplatni� len 
vtedy, ak uţ nie sú zahrnuté do opravárskeho úkonu. 
Náklady na likvidáciu nepouţite�ného odpadu môţu vzniknú� aj pri získavaní predajných zvyškov 
z totálne zni�eného vozidla. Znalec pri ich stanovení uvedie podrobnú špecifikáciu. 
 
3. Stanovenie hodnoty predajných zvyškov vozidla – HZ 
Znalec stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla ako celku alebo jednotlivých predajných zvyškov. 
Hodnota predajných zvyškov vozidla je priemerná výkupná hodnota týchto zvyškov u predajcov 
opotrebovaných náhradných dielov. Pri stanovení hodnoty jednotlivých predajných zvyškov je potrebné 
odpo�íta� náklady na ich demontáţ z vozidla a o�istenie, prípadne preskúšanie. 
 
4. Výpo�et technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia – TSS2 

Výpo�et technického stavu skupín po oprave poškodenia (TSS2i) vychádza z reálnych zhodnotení, 
prípadne znehodnotení skupín po oprave poškodenia. V praxi moţno iba ve�mi �aţko dosiahnu�, aby 
technický stav vozidla po oprave poškodenia bol presne taký istý ako pred poškodením. 
Pri výpo�te zhodnotenia �i znehodnotenia skupín vozidla opravou znalec najprv vypo�íta technický stav 
vozidla pred poškodením (TSV1). Na výpo�et technického stavu vozidla pred poškodením (TSV1) slúţi 
nasledujúca tabu�ka: 
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Znalec dôkladne vyhodnotí technológiu opravy vozidla a percentuálne ur�í, �i sa opravou technická 
skupina zhodnotí alebo znehodnotí. Parameter, ktorý ur�uje zhodnotenie, resp. znehodnotenie skupiny, 
sa nazýva vplyv opravy – VO. 
 
Znalec potom vypo�íta technický stav skupiny po oprave poškodenia (TSS2i): 

 

            
       

   
 

 
[%], 
ke�: 
TSS1i – technický stav i-tej skupiny pred poškodením [%], 
VOi – vplyv opravy na i-tú skupinu [%]. 
 
Týmto spôsobom znalec vypo�íta technický stav všetkých skupín vozidla, ktoré boli opravované. Výpo�et 
zostaví do nasledujúcej tabu�ky: 
 

 
 
�alej beţným spôsobom vypo�íta všeobecnú hodnotu vozidla po oprave poškodenia (VŠH2). Pri jej 
výpo�te dbá najmä na to, aby pri výpo�te boli správne pouţité hodnoty koeficientu platnosti kontroly 
technického stavu (k12), koeficientu poškodenia vozidla haváriou (k22), koeficientu po�tu drţite�ov vozidla 
(k32), koeficientu spôsobu prevádzky vozidla (k42) a koeficientu dopytu trhu (k52) po oprave poškodenia. 
Spôsobom uvedeným v kapitole B tejto prílohy postupuje pri výpo�te technického stavu vozidla po 
poškodení (TSV2) a jeho všeobecnej hodnoty po poškodení (VŠH2). 
 
5. Neštandardné opravy 
V prípadoch, ke� opravu poškodenia vozidla nevykonala autorizovaná opravov�a (diel�a), resp. neboli 
dodrţané postupy predpísané výrobcom vozidla, znalec sám, na základe zisteného skuto�ného stavu, 
ur�í TH opravovanej skupiny. 
 
6. Výpo�et technickej hodnoty vozidla po oprave poškodenia – TH2 

Technická hodnota vozidla po oprave poškodenia (TH2) vyjadruje zvyšok technickej ţivotnosti vozidla 
vyjadrenej v Sk po oprave poškodenia. 
Pri výpo�te TH2 postupuje znalec pod�a vzorca: 
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[Sk], 
ke�: 
TSV2 – technický stav vozidla po oprave [%], 
VHV – východisková hodnota vozidla [Sk], 
THMV2 – technická hodnota mimoriadnej výbavy po oprave [Sk]. 
 
7. Stanovenie koeficientu predajnosti po oprave poškodenia – kp2 

Pri výpo�te koeficientu predajnosti vozidla po oprave poškodenia kp2 znalec po�íta s prípadnými 
zmenenými hodnotami koeficientov platnosti osved�enia o evidencii vozidla (k11), poškodenia haváriou 
(k22), po�tu drţite�ov vozidla (k32), spôsobu prevádzky vozidla (k42), ako aj dopytu trhu (k52). 

 
k p2 = k12   k22   k32   k 42   k52 [–], 

 
ke�: 
k12 – koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla po oprave poškodenia [–], 
k22 – koeficient poškodenia vozidla haváriou po oprave poškodenia [–], 
k32 – koeficient po�tu drţite�ov vozidla po oprave poškodenia [–], 
k42 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla po oprave poškodenia [–], 
k52 – koeficient dopytu trhu po oprave poškodenia [–]. 
 
8. Výpo�et všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia – VŠH2 

Výpo�et všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia znalec zoradí do nasledujúcej tabu�ky: 

 
 

             
 
[Sk], 
ke�: 
VŠH2 – všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [Sk], 
TH2 – technická hodnota vozidla po oprave poškodenia [Sk], 
kp2 – koeficient predajnosti vozidla po oprave poškodenia [–]. 
Znalec vţdy uvedie, �i vypo�ítané hodnoty sú vrátane DPH alebo bez DPH. 
 
9. Znalecký posudok pri výpo�te výšky škody na vozidle 
Znalecký posudok pri výpo�te výšky škody na vozidle vypracovaný pod�a tejto vyhlášky musí by� 
v súlade s § 17 zákona �. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo�níkoch a prekladate�och a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ktorý ur�uje jeho formu. 
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Príloha č. 7 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV 

 
Všeobecná hodnota cenných papierov1) sa stanoví podnikate�skou, majetkovou, kombinovanou alebo 

porovnávacou metódou. 
 

Všeobecnú hodnotu podielových cenných papierov a vkladov v podnikoch s podielom na základnom 
imaní alebo na riadení spolo�nosti vyšším ako 20 % stanovuje znalec právnická osoba. Všeobecná 
hodnota sa stanoví pouţitím viacerých metód. Výsledná všeobecná hodnota vyjadruje objem 
od�erpate�ných zdrojov, majetkové a nemajetkové výhody pre majite�a podielových cenných papierov a 
vkladov, vplyv na riadenie podniku a moţnos� spe�aţenia cenných papierov a vkladov. 
 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty verejne obchodovate�ných cenných papierov sa zoh�adní 
porovnávacou metódou posledný známy kurz vyhlásený na tuzemskom alebo zahrani�nom verejnom 
trhu. 
 

Všeobecná hodnota ostatných podielových cenných papierov a vkladov sa stanoví metódou, ktorej 
výber znalec zdôvodní. Výsledná všeobecná hodnota vyjadruje objem od�erpate�ných zdrojov, 
majetkové a nemajetkové výhody pre majite�a podielových cenných papierov a vkladov, ako aj jeho vplyv 
na riadenie podniku. Ak znalec nedisponuje informa�nými zdrojmi potrebnými na stanovenie všeobecnej 
hodnoty ostatných podielových cenných papierov a vkladov, všeobecná hodnota sa stanoví 
podnikate�skou metódou, ktorá zoh�ad�uje výnos plynúci majite�ovi podielových cenných papierov a 
vkladov a spe�aţite�nos� ohodnocovaných podielových cenných papierov a vkladov. Pri stanovení 
všeobecnej hodnoty znalec zoh�adní výšku vlastného imania. 
 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty úverových cenných papierov sa zoh�ad�uje schopnos� dlţníka 
uhradi� záväzok v stanovenom objeme a �ase, aktuálne trhové úrokové sadzby, ako aj zabezpe�enie 
vymoţite�nosti úverového cenného papiera.  
 

Všeobecná hodnota iných cenných papierov sa stanoví podnikate�skou metódou, ktorá zoh�ad�uje 
objem od�erpate�ných zdrojov plynúcich z investície, riziká spojené s investovaním a transformovaním 
ohodnocovaných zloţiek majetku na pe�aţné prostriedky. Všeobecná hodnota iných cenných papierov, 
ktoré sú obchodované v danom �ase a mieste, sa stanoví podnikate�skou a porovnávacou metódou. 
  



www.zbierka.sk           Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. 
 

Strana 4350                                                 Zbierka zákonov č. 492/2004                                      Čiastka 209 
 

© IURA EDITION, spol. s r. o. 

Príloha č. 8 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY ZÁSOB 

 
Všeobecná hodnota zásob sa stanoví po vykonaní fyzickej inventarizácie ku d�u spracovania znaleckého 
posudku. Východisková hodnota vychádza z hodnoty evidovanej v ú�tovníctve podniku alebo zo 
skuto�ného stavu zásob zisteného pri fyzickej inventarizácii. V prípade rozdielnosti vychádza znalecká 
organizácia z východiskovej hodnoty zistenej pri inventarizácii. 
 
Pri významnom mnoţstve zásob špecifického druhu a pri zoh�adnení ich technickej podstaty je potrebné 
konzultova� s odborníkom, prípadne všeobecnú hodnotu stanoví znalec príslušného znaleckého odboru. 
Všeobecná hodnota zásob sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty zásob a koeficientu 
objektivizácie: 
 

VŠHZ = VHZ . kO [Sk], 
 
kde: 
VŠHZ – všeobecná hodnota zásob [Sk], 
VHZ – východisková hodnota zásob [Sk], 
kO – koeficient objektivizácie; zoh�ad�uje vyuţite�nos� zásob, moţnos� ich transformácie na pe�aţné 
prostriedky, špecifické postavenie majite�a zásob na trhu, priemerný náklad kapitálu spojeného s ich 
financovaním, nadbyto�né stavy zásob, fyzický a morálny stav zásob a ich špecifické vlastnosti. 
Pri stanovení všeobecnej hodnoty zásob zoh�ad�ujeme ich obrátkovos� [–]. 
 
Hodnotené zásoby na ú�ely stanovenia hodnoty sa �lenia na 
a) zásoby pouţite�né v podnikate�skej �innosti hodnoteného podniku, 
b) zásoby pouţite�né, nie však v podnikate�skej �innosti hodnoteného podniku, 
c) neupotrebite�né zásoby. 
 
1. Všeobecná hodnota zásob pouţite�ných v podnikate�skej �innosti hodnoteného podniku 
alebo �astí podniku 
 
a) Všeobecná hodnota materiálu vychádza z východiskovej hodnoty ku d�u spracovania znaleckého 
posudku; zoh�adní sa špecifické postavenie majite�a zásob materiálu na relevantnom trhu, skuto�ný 
fyzický a morálny stav, vyuţite�nos� vo výrobnom procese a moţnos� transformácie na pe�aţné 
prostriedky. 
Všeobecná hodnota zásob materiálu sa stanoví z týchto �astí: 
– základného materiálu, 
– pomocného materiálu, 
– prevádzkového materiálu, 
– náhradných dielov, 
– obalov, 
– ostatného materiálu. 
 
b) Všeobecná hodnota nedokon�enej výroby a polotovarov sa stanoví z výrobných nákladov ku d�u 
spracovania znaleckého posudku po zoh�adnení postavenia majite�a zásob nedokon�enej výroby a 
polotovarov na relevantnom trhu, skuto�ného fyzického a morálneho stavu, vyuţite�nosti vo výrobnom 
procese a moţnosti transformácie na pe�aţné prostriedky. 
 
c) Všeobecná hodnota hotových výrobkov sa stanoví z aktuálnych výrobných nákladov ku d�u 
spracovania znaleckého posudku; zoh�adnia sa trhové hodnoty porovnate�ných produktov, špecifické 
postavenie majite�a zásob na relevantnom trhu, skuto�né kvantitatívne a kvalitatívne parametre a 
moţnos� transformácie na pe�aţné prostriedky. 
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d) Všeobecná hodnota zvierat sa stanoví z východiskovej hodnoty; zoh�adní sa úţitkovos� zistená ku 
d�u spracovania znaleckého posudku, trhové hodnoty porovnate�ných druhov zvierat, biologická 
podstata a zdravotný stav hodnotených zvierat, špecifické postavenie majite�a zásob na trhu, skuto�né 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre a moţnos� ich transformácie na pe�aţné prostriedky. 
 
e) Všeobecná hodnota tovaru sa stanoví z východiskovej hodnoty, za ktorú moţno zásoby tovaru 
obstara� ku d�u spracovania znaleckého posudku; zoh�adnia sa moţnosti následného spe�aţenia, 
obchodná marţa, špecifické postavenie majite�a zásob tovaru na relevantnom trhu, skuto�né 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre, sezónnos�, módnos� a moţnos� ich transformácie na pe�aţné 
prostriedky. 
 
2. Všeobecná hodnota pouţite�ných zásob, nie však v podnikate�skej �innosti hodnoteného 
podniku alebo �astí podniku 
Všeobecná hodnota sa vypo�íta z východiskovej hodnoty zásob ku d�u spracovania znaleckého 
posudku alebo z hodnôt porovnate�ných poloţiek zásob; zoh�adní sa skuto�ný fyzický a morálny stav 
zásob, moţnos� ich spe�aţenia a náklady spojené s ich predajom. 
 
3. Všeobecná hodnota neupotrebite�ných zásob 
Všeobecná hodnota neupotrebite�ných zásob zodpovedá objemu od�erpate�ných zdrojov, ktoré moţno 
dosiahnu� zo spe�aţenia zásob po odpo�ítaní nákladov spojených s ich spe�aţením. 
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Príloha č. 9 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY POH�ADÁVOK 

 
Všeobecná hodnota poh�adávok sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku d�u spracovania znaleckého 
posudku. Všeobecná hodnota poh�adávky sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty poh�adávky 
a koeficientu vymoţite�nosti poh�adávky. Východiskovou hodnotou sa rozumie jej ú�tovná hodnota. 
 
Ú�tovná hodnota poh�adávky v slovenských korunách znejúca na cudziu menu sa stanoví prepo�tom 
ú�tovnej hodnoty poh�adávky v cudzej mene kurzom Národnej banky Slovenska platným ku d�u 
ohodnotenia. 
Všeobecná hodnota poh�adávky sa stanoví takto: 
 

VŠHPO = VHPO . kV [Sk], 
 
kde: 
VŠHPO – všeobecná hodnota poh�adávky [Sk], 
VHPO – východisková hodnota poh�adávky [Sk], 
kV – koeficient vymoţite�nosti poh�adávky, pri ktorého výpo�te sa zoh�adní platobná disciplína dlţníka, 
jeho obchodná aktivita, dátum splatnosti, objem poh�adávky a zabezpe�enie plnenia [–]. 
 
Poh�adávky sa po znaleckom preskúmaní vymoţite�nosti zadelia do skupín. 
 
a) Neklasifikované poh�adávky kV = 1,0. 
Na ú�ely tejto vyhlášky sú neklasifikované poh�adávky poh�adávky do lehoty splatnosti, kde dlţník je 
platobne schopný a sú�asne poh�adávku nie je moţné zaradi� do skupiny zapísanej pod písmenami f), 
g) a h). 
 
b) Klasifikované poh�adávky triedy I kV = 0,60 – 1,0. 
Na ú�ely tejto vyhlášky sú klasifikované poh�adávky triedy I poh�adávky po lehote splatnosti, kde 
dlţník je platobne schopný, do�asne platobne neschopný, alebo poh�adávky do lehoty splatnosti, kde 
dlţník je platobne schopný, do�asne platobne neschopný alebo platobne neschopný a sú�asne 
poh�adávku nie je moţné zaradi� do skupiny zapísanej pod písmenami f), g) a h). 
 
c) Klasifikované poh�adávky triedy II kV = 0,20 – 0,60. 
Na ú�ely tejto vyhlášky sú klasifikované poh�adávky triedy II poh�adávky po lehote splatnosti, kde 
dlţník je dlhodobo platobne neschopný. 
 
d) Klasifikované poh�adávky triedy III kV = 0,00 – 0,20. 
Na ú�ely tejto vyhlášky sú klasifikované poh�adávky triedy III pochybné a sporné poh�adávky po 
lehote splatnosti a poh�adávky po lehote splatnosti, kde je dlţník platobne neschopný. 
 
e) Preml�ané poh�adávky kV = 0,00. 
 
f) Poh�adávky vo�i subjektom v likvidácii kV = 0,00 – 1,00. 
 
g) Poh�adávky vo�i subjektom v konkurze kV = 0,00 – 1,00. 
 
h) Poh�adávky súdne vymáhané (aktívne súdne spory a exekúcie) kV = 0,00 – 1,00. 
Pri stanovení všeobecnej hodnoty poh�adávok ich �lenenie priamo súvisí s ich charakterom. 
K poh�adávkam vzh�adom na svoj charakter patria aj všetky preddavky, poskytnuté pôţi�ky, ako aj 
príjmy budúcich období bez oh�adu na lehotu splatnosti. 
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Príloha č. 10 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY FINAN�NÝCH Ú�TOV 

 
1. Všeobecná hodnota pe�azí a cenín 
Všeobecná hodnota pe�azí a cenín je ich východisková hodnota. Všeobecná hodnota pe�azí a cenín 
v cudzej mene sa stanoví prepo�tom ich východiskovej hodnoty v cudzej mene kurzom Národnej banky 
Slovenska platným ku d�u ohodnotenia. 
 
2. Všeobecná hodnota pe�azí na ú�toch v bankách 
Všeobecná hodnota pe�azí na ú�toch v bankách je východisková hodnota zostatku vkladu ku d�u 
ohodnotenia. V prípade neschopnosti banky vypláca� vklady hodnota sa stanoví ako sú�in východiskovej 
hodnoty vkladu a koeficientu vymoţite�nosti. Hodnota koeficientu vymoţite�nosti sa stanoví pod�a 
prílohy �. 9. Všeobecná hodnota pe�azí na ú�toch vedených v cudzej mene sa stanoví prepo�tom 
východiskovej hodnoty v cudzej mene kurzom Národnej banky Slovenska platným ku d�u ohodnotenia. 
Východiskovou hodnotou sa rozumie ú�tovná hodnota. 
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Príloha č. 11 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY OSTATNÉHO MAJETKU 

 
1. Všeobecná hodnota nákladov budúcich období 
Všeobecná hodnota nákladov budúcich období sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty nákladov 
budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zoh�ad�uje opodstatnenos� výšky 
nákladov a schopnos� zmluvných partnerov splni� zmluvné podmienky. 
Všeobecná hodnota sa stanoví len pri tých nákladoch budúcich období, ktoré moţno povaţova� za 
zloţky majetku s oh�adom na ich technicko-ekonomické ur�enie. 
 
2. Všeobecná hodnota príjmov budúcich období 
Všeobecná hodnota príjmov budúcich období sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty a koeficientu 
objektivizácie. Koeficient objektivizácie zoh�ad�uje opodstatnenos� príjmov budúcich období, 
schopnos� zmluvných partnerov splni� zmluvné podmienky a dôvody nevyú�tovania vykonaného 
plnenia. Pri stanovení všeobecnej hodnoty príjmov budúcich období sa postupuje metodicky obdobne ako 
pri stanovení všeobecnej hodnoty poh�adávok. Východiskovou hodnotou sa rozumie ú�tovná hodnota. 
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Príloha č. 12 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CUDZÍCH ZDROJOV 

 
Všeobecná hodnota cudzích zdrojov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku d�u spracovania 
znaleckého posudku takto: 
 

VŠHCZ = VŠHZ + VŠHčR [Sk], 
 
kde: 
VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [Sk], 
VŠHZ – všeobecná hodnota záväzkov [Sk], 
VŠH�R – všeobecná hodnota �asového rozlíšenia [Sk]. 
 
1. Všeobecná hodnota záväzkov 
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku d�u spracovania znaleckého 
posudku. Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty a koeficientu 
splatite�nosti. Východiskovou hodnotou sa rozumie ú�tovná hodnota. 
Východisková hodnota záväzkov v slovenských korunách, ktoré sú evidované v cudzej mene, sa stanoví 
prepo�tom východiskovej hodnoty záväzkov v cudzej mene kurzom Národnej banky Slovenska platným 
ku d�u ohodnotenia. 
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví takto: 
 

VŠHZ = VHZ . kS [Sk], 
 
kde: 
VŠHZ – všeobecná hodnota záväzkov [Sk], 
VHZ – východisková hodnota záväzkov [Sk], 
kS – koeficient splatite�nosti, pri ktorého výpo�te sa zoh�adnia príslušné zákonné ustanovenia 
a zákonné ustanovenia o preml�acej a prekluzívnej dobe a sankcie vyplývajúce z neplnenia zmluvných 
vz�ahov [–]. 
 
2. Všeobecná hodnota �asového rozlíšenia 
 

VŠHčR = VHčR . kO [Sk], 
 
kde: 
VŠH�R – všeobecná hodnota �asového rozlíšenia [Sk], 
VH�R – východisková hodnota �asového rozlíšenia [Sk], 
kO – koeficient objektivizácie, ktorý zoh�ad�uje opodstatnenos� týchto zloţiek pasív a schopnos� 
zmluvných partnerov splni� zmluvné podmienky [–]. 
 
a) Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období 
Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty výdavkov 
budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zoh�ad�uje opodstatnenos� 
výdavkov a schopnos� zmluvných partnerov splni� zmluvné podmienky. 
Pri stanovení všeobecnej hodnoty výdavkov budúcich období sa zoh�adní fakt, ţe majú charakter 
záväzkov.  
b) Všeobecná hodnota výnosov budúcich období 
Všeobecná hodnota výnosov budúcich období sa stanoví ako sú�in východiskovej hodnoty výnosov 
budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zoh�ad�uje opodstatnenos� 
výnosov budúcich období a schopnos� zmluvných partnerov splni� zmluvné podmienky. 
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Príloha č. 13 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 

 
VPLYV �INNOSTI PODNIKU NA ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Vplyv �innosti podniku na ţivotné prostredie sa na ú�ely tejto vyhlášky stanoví v znaleckom posudku 
oddelene od všeobecnej hodnoty podniku alebo jeho �astí ako výška environmentálneho dlhu. 
 
Vo všetkých prípadoch je potrebné odborne zhodnoti� súlad konkrétneho stavu podniku, prevádzky, 
výrobne, objektov s platnými predpismi na ochranu ţivotného prostredia, stavebného zákona a zákona o 
pôde i jej ochrane. 
 
Zhodnocuje sa najmä, v ktorých smeroch hodnotený objekt dodrţuje, prípadne v ktorých nemôţe 
dodrţiava� platné právne predpisy na ochranu ţivotného prostredia, s vy�íslením nákladov, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi, a vy�íslenie škôd na ţivotnom prostredí spôsobené 
doterajšou �innos�ou objektu. Predstavuje vyhodnotenie záväzkov podniku z h�adiska ochrany 
ţivotného prostredia, ktoré sa vz�ahujú na tento majetok. Environmentálny dlh tvoria negatívne následky 
minulých antropogénnych aktivít na sú�asný stav ţivotného prostredia. 
 
V pe�aţnom vyjadrení environmentálny dlh predstavuje náklady, ktoré je potrebné vynaloţi� na 
odstránenie alebo aspo� na eliminovanie negatívnych následkov doterajšej �innosti na jednotlivé zloţky 
ţivotného prostredia. 
 
Do ohodnotenia environmentálneho dlhu treba zahrnú� náklady, ktoré je potrebné vynaloţi� na 
odstránenie nesúladu s príslušnou legislatívou v oblasti 
– ochrany ovzdušia, 
– ochrany a vyuţívania nerastného bohatstva, 
– ochrany a racionálneho vyuţívania podzemných a povrchových vôd, 
– ochrany a racionálneho vyuţívania pôdy (po�nohospodárska a lesná), 
– ochrany prírody a krajiny vrátane lesného fondu, 
– odpadového hospodárstva, 
– územného plánovania a stavebného poriadku. 
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Príloha č. 14 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 
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Príloha č. 15 
k vyhláške č. 492/2004 Z. z. 
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