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Věc: Technologický posudek  stávajícího gastrozařízení se stanovením 

potenciální prodejní ceny pro rok 2022 

 

Vlastník zařízení:  Uvedené gastrozařízení  je v inventární evidenci hmotného majetku 

 vlastníka: Městská  část Praha – Petrovice, Edisonova 429/28, PSČ 109 00 Praha 10 

 

     Na základě provedené prohlídky vybraného gastrotechnologického zařízení, dne 19. 7. 2022, Vám 

předkládáme vypracovaný posudek. V rámci posudku proběhla kontrola technického stavu vybraného 

gastrozařízení a jeho celkové provozuschopnosti, se stanovením jeho případné odhadní prodejní ceny. 

 

1 x Stůl mycí nad myčku se dřezem, světlost pod pracovní deskou 860 mm,  

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- pracovní deska se zadním zvýšeným límcem 40 mm, svařované pevné konstrukční podnoží s trnoží, 

- velikost dřezového vevařeného výlisku 500x500x300 mm, vč. pákové dřezové baterie, dřez vpravo, 

- výškově stavitelné podnoží, 

- rozměr (šířka x hloubka x výška): 1600x700x900 mm, 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 5.900,- vč. DPH     

 



 

1 x výdejní vozík s udržovacím ohřevem,  

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- kapacita vodní lázně 1 x GN 3/1, hloubka 200 mm 

- 1 x el. termostat s rozsahem 30 – 90 °C, 1x výpustný kohout na vodu 

- pojízdné provedení, 4x kolečka, 2x kolečka s aretační brzdou, 

- spodní úložní police zpevňující konstrukci zařízení, 

- manipulační madlo umístěné na kratší straně vozíku 

- el. přívod s vidlící 230 V, příkon 2,2 KW 

- rozměry (šířka x hloubka x výška):  1250x630x900 mm 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 6.900,- vč. DPH 
 

  
 
 
 
 
1 x pasivní odsavač par – nástěnná digestoř, 

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- pasivní odsavač (bez ventilátoru) par s napojením na centrální aktivní odtah VZT 

- průměr napojovací boční příruby cca 150 mm, válcová příruba o průměcu cca 150 mm umístěna v pravém 

horním rohu, zadní vypouštěcí kohout pro odtok kondenzátu vpravo dole 

- vč. lapačů tuků a mastných par vyrobených z INOX tahokovu 

- čelní zkosení digestoře 

- rozměry (šířka x hloubka x výška): 1400x800x435 mm 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 12.900,- vč. DPH 
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1 x police nástěnná dvoupatrová, 

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- se zadním zvýšeným lemem, jeklová svařovaná konstrukce, 

- rozměry (šířka x hloubka x výška): 850x300x360 mm 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 3.500,- vč. DPH 
 

 

 

 

 



1 x police nástěnná pod mikrovlnou troubu, 

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- se zadním zvýšeným lemem, jeklová svařovaná konstrukce, zesílená konstrukce, 

- rozměry (šířka x hloubka x výška): 600x420x300 mm 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 1.000,- vč. DPH 
 

 

 

 

1 x Stůl mycí, 2 x dřez, s prolisovanou pracovní deskou proti odtoku vody,  

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- pracovní deska se zadním zvýšeným límcem 40 mm, svařované pevné konstrukční podnoží s trnoží, 

- velikost dřezového vevařeného výlisku 2 x 500x500x300 mm, vč. pákové dřezové baterie, 

- výškově stavitelné podnoží, 

- rozměr (šířka x hloubka x výška): 1200x700x900 mm, 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 3.000,- vč. DPH 
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1 x Stůl mycí, 2 x dřez, s prolisovanou pracovní deskou proti odtoku vody,  

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- pracovní deska se zadním zvýšeným límcem 40 mm, svařované pevné konstrukční podnoží s trnoží, 

- velikost dřezového vevařeného výlisku 2 x 600x500x300 mm, vč. pákové dřezové baterie, 

- výškově stavitelné podnoží, 

- rozměr (šířka x hloubka x výška): 1400x700x900 mm, 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 3.200,- vč. DPH 

 

 

1 x police nástěnná ATYP, 

- nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, 

- se zadním zvýšeným lemem, jeklová svařovaná konstrukce,  

- rozměry (šířka x hloubka x výška): 1400x450x300 mm 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy  

Odhadní prodejní cena 1.000,- vč. DPH 
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1 x Zátěžový univerzální robot RE 22 s příslušenstvím, zn. ALBA HOŘOVICE 

- lakované provedení, se statickou základnou, 3 převodové stupně, 

- robot dimenzován na díži 60 litrů nebo s redukčním nosičem na kotlík 30 litrů 

- možnost použití (lze dokoupit) zátěžových náhonových přípojných strojků – masomlýnku, krouhače 

zeleniny, mlýnku na mák, 3 x rychlostní převodový stupeň  

- hmotnost stroje brutto 430 kg, vč. bezpečnostního zákrytu s vypínačem,  

- motorický zdvih díže, 

- rozměry (šířka x hloubka x výška): 570x1070x1140 mm, el. 2,8 kW/ 400 V 

Posudek:  zařízení je nefunkční a provozu neschopné, oprava zařízení představuje provedení 

celkové tovární repase stroje opotřebených částí, tj. výměnu převodových ozubenin, výměnu 

ložisek a opláštění, nové nalakování, výměnu elektrických rozvodů a dále  je pravděpodobné, že u 

stroje bude nutné zajistit výměnu elektromotoru nebo rozběhové ovládací desky. Nabídková cena ve 

výši 115.477,- bez DPH na základní repasi stroje je uvedena v příloze - cena nového stroje ALBA RE 

22 je v současnosti 221.918,- bez DPH, takže v tomto ohledu se repase stroje jeví jako rentabilní.  

Odhadní prodejní cena před opravou: 14.000,- vč. DPH  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 x Pekařská rozpékací pec zn. UNOX, řada  Stefania, typ XF 115, v.č. 2880,  

 - kapacita plechů 3 vsuny, velikost plechů 460x330 mm, 

 - teplotní regulace od 50 do 260 °C, 

 - s možností externího přivlhčení,  

 - rozměry (šířka x hloubka x výška): 600x693x429 mm  

 - el. 3 kW/ 230 V 

Posudek:  zařízení funkční, provozu schopné, splňující hygienický standard pro gastroprovozy. 

Jedná se však o zařízení opotřebené z roku 2011, na které již výrobce UNOX  neposkytuje náhradní 

díly. Odhadní prodejní cena 2.500,- vč. DPH 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozn.: Zpracovaný Odborný posudek nenahrazuje Znalecký posudek ve smyslu platných zákonů (např. dle 

Autorizačního zákona č.  360/ 1992 Sb., § 18). 

 

Příloha: 1 x nabídka výrobce na repasi stroje RE 22 

 
 
Za odbornou firmu posudkovou zprávu vyhotovil: 
                                                                                         Ing. ŠTEFAN MIKO 
                                                 tel. +420 724 239 411 

obchodně-technické oddělení 
 
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ 
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO  
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice  
IČO: 70785091, Česká Republika 
Tel.: +420 324 145 900 
Fax: +420 324 145 900 
e-mail: miko@dodavatelskesluzby.cz 
e-mail: gastro@dodavatelskezluzby.cz 
www.dodavatelskesluzby.cz 
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