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1 Zadání znaleckého posudku 

1.1 Odborná otázka zadavatele 

Stanovte obvyklou cenu osobního vozidla PEUGEOT 307 SW 1.6 16V  ke dni prohlídky. 

1.2 Účel znaleckého posudku 

Tento posudek je vypracován pro potřebu JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor, 

Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, IČO: 72078201, 

za účelem stanovení ceny obvyklé z důvodu exekuce majetku. 

1.3 Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru posudku 

Mgr. Ing. Silvio Strnad, koncipient Exekutorského úřadu Praha 1, předložil znalci TP 

vozidla a pan Miloslav Vanča, vykonavatel Exekutorského úřadu Praha 1, se účastnil 

prohlídky vozidla. Další údaje o vozidlu a podklady o provedených opravách nebyly 

znalci předloženy. 

2 Výčet podkladů  

2.1 Spisové podklady 

Znalci byly zadavatelem předány následující podklady: 

 technický průkaz série číslo UJ 697814 

 předmětné vozidlo  

 oficiální ceník Peugeot k 1. březnu 2021 

2.2 Další použité podklady  

 Soudní inženýrství (Albert Bradáč a kol.) 

 Znalecký standard č. I/2005 

 podklady autorizovaného prodejce Peugeot 

 archiv znalce 

 inzerce na internetových serverech s ojetými vozidly a nabídkou pneumatik 

 internet: 

 http://www.tipcars.cz 

 http://www.aaaauto.cz 

 https://pneumatiky.heureka.cz 

2.3 Technická data vozidla     

Název modelu: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V  

Kategorie: osobní automobil M1  

Typ kombi  

Počet dveří 5  

Počet míst k sezení 5  

Datum výroby -  

Uvedení na trh 2002  

Vyráběn v letech 2002 – 2005  

http://www.tipcars.cz/
http://www.aaaauto.cz/
https://pneumatiky.heureka.cz/
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Fyzikální parametry 
 

Hmotnosti / Objemy  

Pohotovostní hmotnost [kg] 1360 

Provozní hmotnost [kg] 1435 

Užitečné zatížení [kg] 1940 

Celková hmotnost [kg]  

Objem zavazadlového prostoru [l] 676 

Objem nádrže (cca l) 60 

Vnější rozměry 
 

Délka [mm] 3810 

Šířka [mm] 1665 

Výška [mm] 1490 

Rozvor [mm] 2455 

Rozchod vpředu [mm] 
 

Rozchod vzadu [mm] 
 

Pneumatiky rozměr 175/65 R14 82T 

Motor  

Druh motoru benzinový 

Vrtání a zdvih - 

Počet válců / ventilů 4 / 16 

Objem [cm3] 1587 

Největší výkon [kW/min-1] 80 / 5800 

Největší točivý moment [Nm] 147 / 4000 

Kompresní poměr přední 

Poháněná kola --- 

Převodovka 5st.manual 

Nejvyšší rychlost [km/h] 182 

Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] 11,9 

Spotřeba - městský cyklus [l/100km] 9,9 

Spotřeba - mimo město [l/100km] 6,3 

Spotřeba - kombinovaná [l/100km] 7,7 

Emise CO2 [g/km] 178 

Plněný emisní předpis EU4 

2.4 Věrohodnost zdrojů dat  

Znalec vyhodnotil všechny použité zdroje dat jako věrohodné a technicky přijatelné. 
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3 Nález 

3.1 Identifikace vozidla 

Značka a typ vozidla:  PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 

typ 3, varianta 3ENFU, verze 3ENFUB 

Druh vozidla:   osobní automobil - kategorie M1 

Technický průkaz série, číslo:  UI 989986 vyměněn za popsaný BF113072 

Výrobní číslo vozidla / rok výroby:  TMBLC75L1E6029009 / 2003 

Druh karosérie:   kombi 

Výrobní číslo motoru / rok výroby / typ:   --- / --- / typ NFU 

Obsah a druh, výkon motoru:    1.587 cm3, benzínový, 80kW / 5.800min-1 

Druh a rozměr pneu prvomontáže:  195/65 R15 91H  

Pneu na vozidle přední náprava: Nokian WR D4 – 195/65 R15 

                            zadní náprava:  Barum Polaris 3 - 195/65 R15 91H 

Schválené změny proti pův. typu dle TP:  --- 

RZ:   1SA 4617   

Datum prvního uvedení do provozu:  18.9.2003   

Barva vozidla:  modrá metalická 

 

Držitel vozidla: Robert Hurt Makuš 

Počet předchozích držitelů:  0 

Stav počítače ujetých kilometrů:   188.279 km 

STK platná jen do 6.8.2021 

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení majitele: souhlasí s počítadlem 

Údaje na vozidle byly porovnány s údaji v dokumentaci a souhlasí. 

3.2 Údaje o opravách 

A) dle záznamů v TP: žádné záznamy o opravách nejsou zaznamenány 

 B) dle dokladů držitele: doklady na větší opravu nevlastní 

C) dle sdělení držitele: vozidlo nemělo opravovány jiné hlavní skupiny 
  

Na vozidle prováděn pravidelný inspekční servis předepsaný výrobcem. Jiné údaje 

o opravách, poškozeních resp. výměně hlavních skupin nebyly držitelem sděleny. 

3.3 Výbava vozidla dle typu 

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro daný typ a model.    

3.4 Prohlídka a zkušební jízda 

Technický stav vozidla zjištěn dne 12.3.2021 prohlídkou na hlídaném parkovišti v ulici 

Na Malém klínu, Praha 8 za účasti p. Miloslava Vanči. Zkušební jízda byla provedena. 

Motor lze nastartovat, běží pravidelně, vzhledem k projezdu km se jeví hlučnější. Vozidlo 

se při jízdě chová stabilně. Brzdy zejména zadní nápravy hlučné, kotouče jsou napadeny 

z 1/3 hloubkovou korozí. Zřejmá zvýšená hlučnost i dalších skupin. Jiné nedostatky nebyly 

v průběhu jízdy shledány.  

Vozidlo řídil ing. Petr Pavlata. Celkem ujeto cca 5 km. 
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3.5 Technický stav jednotlivých skupin 

3.5.1 Motor a spojka 

Motor běží pravidelně, avšak hlučněji. Motorový prostor znečištěn. Únik motorového oleje. 

Výfukové potrubí a tlumič výfuku lehce zkorodovaný s mírnou netěsností, proto hlučnější. 

Vzduchový filtr demontován a nahrazen netypizovaným dílem, tzv. sportovním filtrem. 

Ostatní příslušenství motoru - palivový systém a elektropříslušenství je bez zjevných 

závad a poškození, běžně provozně opotřebeno.  

Technický stav této skupiny dle podkladů dostupných v době prohlídky odpovídal počtu 

najetých kilometrů a době provozu vozidla. Srážka 0%. 

3.5.2 Převodovka a rozvodovka   

Mechanická 5st. převodovka včetně spojovacích hřídelů byla shledána jako kompletní, 

vně nepoškozená a původní. Známky opotřebení provozem. Skříň diferenciálu včetně 

spojovacích hřídelů byla shledána jako kompletní, vně nepoškozená a původní, patrno 

opotřebení provozem. V okolí gumových těsnění zjištěn únik oleje.  

Technický stav této skupiny dle podkladů dostupných v době prohlídky odpovídal počtu 

kilometrů a době provozu vozidla. Srážka 0%.   

3.5.3 Přední náprava a řízení  

Skupina přední náprava je lehce napadena korozí. Uložení ramen nápravy je mírně 

opotřebované, gumové silentbloky vykazují drobné vůle. Homokinetické klouby bez 

větších vůlí. Stav a funkce tlumičů pérování odpovídá době provozu, jejich účinnost není 

výrazně snížena. Ložiska obou předních kol vykazují nepatrně zvýšené vůle. Všechny 

ostatní spoje na této skupině jsou nepoškozeny, dotaženy a vyžaduje-li to charakter spoje, 

jsou i zajištěny předepsanými zajišťovacími prvky.  

Čepy řízení bez významných vůlí odpovídají normě. Ráfky z lehké slitiny nejsou 

poškozeny.  

Technický stav této skupiny odpovídal v době prohlídky najetému počtu kilometrů a době 

provozu vozidla. Vzhledem ke stavu brzd srážka 0%. 

3.5.4 Zadní náprava 

Zadní náprava včetně zavěšení, pérování, tlumičů pérování nevykazuje poškození. 

Ruční brzda vykazuje nadměrnou vůli, havarijní stav, nutno seřídit. Oba zadní brzdové 

kotouče jsou v horní části výrazně napadeny hloubkovou korozí, což snižuje účinnost brzd. 

Oba ráfky z lehké slitiny bez známek poškození. 

Technický stav této skupiny dle dostupných podkladů odpovídal v době prohlídky počtu 

kilometrů a době provozu vozidla. Vzhledem ke stavu brzd a korozi srážka 5%. 

3.5.5 Karoserie 

Karosérie modré metalické barvy, lak neudržovaný, po obou stranách vozidla je patrna 

řada oděrek a drobných lokálních promáčklin, pravý část předního nárazníku odřena po 

drobné kolizi. Po celé pravé straně v úrovni pod okny rýha provedená ostrým předmětem. 

Lak plní pouze ochrannou, nikoliv však estetickou funkci. Celkově technický stav této 

skupiny posuzuji jako úměrný stáří a počtu najetých kilometrů. Srážka 10%. 

3.5.6 Výbava karosérie 

Na vozidle je poškozené vnější zpětné zrcátko na pravé straně vozidla a zadní stěrač. 

Ostatní vnější i vnitřní zrcátka, zasklení vozidla, clony proti slunci, ostřikovače, stěrače, 
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čalounění interiéru včetně zavazadlového prostoru, vnější i vnitřní osvětlení a elektrická 

instalace, přístrojová deska včetně kontrolních přístrojů kontrolních svítilen a signalizace, 

ovládací prvky, mechanismy dveří, vík a automatická klimatizace - vše kompletní, funkční 

a účinné. Vnitřní čalounění z černé tkaniny se vzorem lehce odřené, avšak odpovídá době 

provozu.  

Bezpečnostní pás na sedadle spolujezdce natržen, což při jízdě. bezprostředně ohrožuje 

bezpečnost spolujezdce Elektrické stahování oken funkční. Vnitřní plastové doplňky a 

výplně jsou nepoškozeny. Chladič těsný, ventilátor chlazení funkční. Chladicí kapalina 

v expanzní nádržce na minimální hodnotě. Těsnící a okrasné prvky vnější výbavy 

karoserie jsou kompletní a funkční.  

Ve výbavě vozidla je patrně dosud nepoužité rezervní kolo s pneumatikou Continental 

PremiumContact 195/65 R15 91H, ráfek silně zkorodovaný. Povinná výbava dle vyhlášky 

chybí. Originální autorádio Peugeot je součástí standardní výbavy vozidla. 

Technický stav této skupiny dle dostupných podkladů odpovídal v době prohlídky počtu 

najetých kilometrů a době provozu vozidla. Vzhledem k poškození krytu LP světlometu 

srážka 5%. 

3.5.7 Brzdová soustava 

Vzhledem ke značně opotřebovaným brzdovým kotoučům přední nápravy účinnost provoz-

ních brzd v průběhu zkušební projížďky mírně snížena. Parkovací brzda vykazuje výrazně 

zvýšenou vůli. Srážka technického stavu brzd byla uplatněna v odst.3.5.3 a 3.5.4. 

3.6 Pneumatiky 

Na obou nápravách jsou namontovány zimní pneumatiky rozměru 195/65 R15, na přední 

nápravě typu NOKIAN WR D4 vyrobené dle DOT v 36/16, výška vzorku cca 5 mm, 

opotřebení provozem cca 50%. Na zadní nápravě jsou pneumatiky typu BARUM Polaris 

3, vyrobené dle DOT v 33/12, výška vzorku cca 4 mm, opotřebení provozem cca 60%. 

Rezervní kolo s původní pneumatikou Continental Premium Contact s plnou výškou 

dezénu bez opotřebení, vzhledem ke stáří směsi z roku 2003 je třeba její stav zatížit 

srážkou 30%. 

Výchozí cena pneumatik na vozidle CNPP: 

Na přímém nástupci vozidla Peugeot 307, vozidle Peugeot 308, se v současné sobě 

montují nové pneumatiky typu Continental EcoContact 6 o rozměru 195/65 R15. 

Aktuální cena těchto pneumatik se k datu 12.3.2021 pohybuje v rozsahu 1.360 až 1.634 

Kč vč. DPH. Jako reprezentativní cena se jeví částka 1.503 Kč prodejce 1PNEU.EU. 
 

CNPP = 5 x 1.503,-                  = 7.515,- Kč vč. DPH 

Zaokrouhleno:             7.500,- Kč  vč. DPH 

Pramen: aktuální cena v ceníku ke dni 12.3.2012 na  

https://pneumatiky.heureka.cz/continental-ecocontact-6-195-65-r15-91h/ 

Časová cena CČPV: 

Pneumatiky BARUM Polaris 3 rozměru 195/65 R15 namontované na vozidle k datu 

prohlídky 12.3.2021 nejsou již běžně na trhu, aktuální cena jejich nástupce, srovnatelné 

pneumatiky BARUM Polaris 5 se pohybuje v rozsahu 1.119 až 1.401 Kč vč. DPH. Jako 

reprezentativní cena se jeví částka 1.230.- Kč prodejce MOJEPNEU.  
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Aktuální cena pneumatiky NOKIAN WR D4 rozměru 195/65 R15 namontované na 

vozidle k datu prohlídky 12.3.2021 se pohybuje v rozsahu 1.057 až 1.332 Kč vč. DPH. 

Jako reprezentativní cena se jeví částka 1.190.- Kč prodejce AZ-PNEU.  
 

BARUM Polaris 5 o rozměru 195/65 R16, 91H        1.230,- Kč  vč. DPH 

NOKIAN WR D4   o rozměru 195/65 R16, 91T               1.190,- Kč  vč. DPH 

Pramen: aktuální cena v ceníku k 12.3.2021 na  

https://pneumatiky.heureka.cz/barum-polaris-5-195-65-r15-91h/ 

https://pneumatiky.heureka.cz/nokian-wr-d4-195-65-r15-91t/ 

Aktuální cena srovnatelné pneumatiky rezervního kola Continental EcoContact 6 se 

k datu prohlídky pohybuje v rozsahu 1.360 až 1.634 Kč vč. DPH. Reprezentativní cenou 

je pak částka 1.503 Kč vč. DPH Prodejce 1PNEU.EU, pramen viz výše. 

 

Pneu LP PP LZ PZ R 

Výrobce NOKIAN BARUM CONTINENTAL 

Dezén WR D4 Polaris 3 PremiumContact 

Rozměr 195/65 R15 195/65 R15 

Výchozí cena pneu (Kč) 1.190,- 1.190,- 1.230,- 1.230,- 1.503,- 

Technická hodnota THP 50% 50% 40% 40% 70% 

Časová cena CČPV (Kč) 595,- 595,- 492,- 492,- 1.052,- 

Celkem časová cena pneumatik na vozidle CČPV                                  3.226,- Kč 

Zaokrouhleno na (vč. DPH)                                                                      3.200,- Kč 

Časová cena pneumatik na vozidle CČPV = součet časových cen = 3.200,- Kč   

3.7 Mimořádná výbava 
 

Druh, typ ks Výchozí 
cena 
(Kč) 

Stáří Stav při 
prohlídce 

±[%] 

Technická 
hodnota 
THVM 

Časová 
cena 

CČVM 

       

 Vozidlo bez mimořádné výbavy                                                 CČVM = 0,- Kč   

 

 

https://pneumatiky.heureka.cz/nokian-wr-d4-195-65-r15-91t/
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4 Posudek  

 4.1 Stanovení technické hodnoty vozidla  

4.1.1 Výpočet základní amortizace 

 Doba provozu (roky)              DP 19 ZAD         90.0 % 

 Pramen, eventuální zdůvodnění: znalecký standard č.I/05, TP 

 Počet ujetých km           PKM               188.372 ZAP         104.2 % 

 Pramen, eventuálně zdůvodnění: znal. standard č.I/05, stav počítadla km 

 Aritmetický průměr         ZA = ( ZAD + ZAP ) / 2 = (90.0+104.2) / 2             97.1 % 

4.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla: 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

 Skupina THSN ZA Tech.stav THS PDS PTHS 

  [%] [%] ±[%] [%] [%] [%] 

 Motor + spojka 100.0% 97.1% 0.0% 2.90% 20% 0.6% 

 Převodovka, rozvod 100.0% 97.1% 0.0% 2.90% 10% 0.3% 

 Zadní náprava 100.0% 97.1% -5.0% 2.76% 4% 0.1% 

 Přední náprava + řízení 100.0% 97.1% 0.0% 2.90% 11% 0.3% 

 Skříň karoserie 100.0% 97.1% -10.0% 2.61% 25% 0.7% 

 Výbava karoserie 100.0% 97.1% -5.0% 2.76% 30% 0.8% 
        

 Redukovaná technická hodnota vozidla THVR: 2.8 % 

 
Vozidlo PEUGEOT 307 1.6 16V bylo ohodnoceno na základě technického stavu 

jednotlivých provozních skupin. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu 

brzdového systému vozidla, nadměrně poškozenému a zanedbanému laku na 

karosérii vozidla, viz kap. 3.5, byla při hodnocení provedena srážka technického 

stavu jednotlivých provozních skupin. 

Dle Znaleckého standardu č.5/2005 je nutno starší vozidlo, na jehož opravu je 

však na trhu dosud k dispozici dostatek náhradních dílů, ohodnotit minimální 

redukovanou technickou hodnotou vozidla ve výši 20%. Proto dále 

          Redukovaná technická hodnota vozidla THVR: 20.0 % 

4.2  Výchozí cena vozidla 

 Výše výchozí ceny vozidla  CN  398.000               Kč 

 Pramen, eventuálně zdůvodnění: 

 Uvedený vůz na trhu již není k dispozici jako nový, proto byl pro srovnání zvolen 

jeho přímý nástupce stejné značky PEUGEOT 308 SW druhé generace (2014-

2021), tedy srovnatelný avšak po 18 letech významně technicky inovovaný model 

postavený na totožné platformě s obdobnou motorizací 1.2 (80 kW). Facelift tohoto 

modelu proběhl v roce 2017 a další modernizace v roce 2020. V mezidobí byla 

vyráběna rovněž první generace PEUGEOT 308 SW (2007-2014) a i facelift 

PEUGEOT 307 (2005-2007) a 308 v roce 2011 V březnu letošního roku pak byla 
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představena již třetí generace PEUGEOT 308 SW s odhadem data prodeje od října 

2021. K datu prohlídky tedy od roku 2003 byly představeny 2 nové generace vozidla 

(207, 2014) s třemi facelifty (2005, 2011, 2017), a další modernizací v roce 2020. 

Výrobce vozu Peugeot udává pro tento srovnatelný model 308 (2G) a výbavu od 

1.3.2021 akční cenu 398.000,- Kč vč. DPH; tato cena již zahrnuje i cenu příslušen-

ství – rezervního kola, které by byly dodány přímo s novým vozidlem. 

Autor znaleckého standardu č. I/2005 ÚSI VUT Brno doporučuje z důvodu morálního 

i technického zastarání každé starší generace provést další procentuální srážku ve 

výši až 10% z výchozí ceny aktuálního provedení vozidla na trhu a dále z důvodu 

morálního i technického zastarání každého staršího faceliftu vozidla provést procen-

tuální srážku ve výši až 5% z výchozí ceny aktuálního provedení vozidla na trhu. 

 Srážka za facelift (3x) 15% 59.700 Kč 

 Srážka za starší generaci vozidla (2x) 20% 79.600 Kč 

 Výchozí cena vozidla po srážkách   258.700               Kč 

 Výchozí cena vozidla po srážkách a zaokrouhlení: 258.700 Kč 

4.3  Výpočet časové ceny vozidla 

 Výchozí cena: CN 258.700 Kč 

 Výchozí cena pneumatik prvomontáže: CNPP 7.500 Kč 

 Redukovaná cena vozidla: CR 251.200 Kč 

 Redukovaná technická hodnota vozidla: THVR 20.0 % 

 Časová cena vozidla bez pneu. a mimoř. výbavy: THVR x CR 50.240 Kč 

 Časová cena pneumatik na vozidle: CČPV 3.200 Kč 

 Časová cena mimořádné výbavy: CČVM 0 Kč 

 Časová cena vozidla: CČV 53.440 Kč 

 Časová cena vozidla po zaokrouhlení: 53.400 Kč 

4.4 Výpočet obvyklé ceny vozidla  
  

 Koeficient prodejnosti vozidla: KP 0.79  

 Pramen, eventuálně zdůvodnění: 

 Jedná se o průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a 
časových cen vozidel určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a 
v rozhodném místě. Porovnání provedeno se 13 srovnatelnými vozidly Peugeot 
307 na trhu v ČR. Ke dni prohlídky 12.3.2021 odpovídala průměrná prodejní cena 
vozidel PEUGEOT 307, 80 kW, 29 až 50 tis. Kč s průměrnou hodnotou 41 tis. Kč; 
tomu po přepočtu na dobu provozu a uváděný proběh kilometrů odpovídá 
u nabízených vozidel koeficient prodejnosti KP=0.56-1.96 s průměrnou hodnotou 
KP=0.79. 

Veškeré podklady pro stanovení ceny obvyklé předmětného vozidla jsou uloženy 
v archívu znalce. 

 Obvyklá cena vozidla  COB = CČV x KP 42.186 Kč 

 Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení:                        42.000 Kč 

 Slovy:                                       = č t y ř i c e t d v a t i s í c e = korun českých 
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Obr. 1 – Pohled na předmětné vozidlo Peugeot 307 SW 1.6 zpředu 

 

 

Obr. 2 – Zadní pohled na předmětné vozidlo Peugeot 307 SW 1.6 
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Obr. 3 – Typový šítek  předmětného vozidla Peugeot 307 1.6 s VIN 

 

 

Obr. 4 – Deail poškozené pravé přední části  předmětného vozidla 
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Obr. 5 – Deail rýhy na pravém boku vozidla 

 

 

Obr. 6 – Deail poškozeného pravého předního zpětného zrcátka 
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Obr. 7 – Pohled do zavazadlového prostoru předmětného vozidla  

 

 

Obr. 8 – Pohled do motorového prostoru předmětného vozidla Peugeot 307 SW 1.6 
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Obr. 9 – Pohled do přední části interiéru předmětného vozidla  

 

 

Obr. 10 – Pohled do zadní části interiéru předmětného vozidla  
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Obr. 11 – Poškozený bezpečnostní pás spolujezdce  

 

 

Obr. 12 – Stav kotoučů zadních brzd předmětného vozidla Peugeot 307 SW 1.6 
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Obr. 13 – Pohled na ovládací panel předmětného vozidla Peugeot 307 SW 1.6 

 

Obr. 14 – Pohled na přístrojový panel předmětného vozidla Peugeot 307 SW 1.6 
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5 Odůvodnění 

Obvyklá cena oceňovaného motorového vozidla Peugeot 307 SW 1.6 16V / 80 kW, 1SA 

4617, ke dni prohlídky 12.3.2021 byla určena na základě výpočtu časové ceny tohoto 

vozidla redukované koeficientem prodejnosti získaným zkoumáním prodejních cen 13 

srovnatelných vozidel Peugeot 307 SW 1.6 16V / 80 kW  s obdobnou výbavou. Vzhledem 

k výsledné výši zjištěného koeficientu prodejnosti 0.79 je zřejmé, že předmětné provedení 

oceňovaného vozidla se aktuálně na trhu v ČR prodává přibližně o 20% podhodnoceno, 

jeho skutečná technická hodnota odpovídající časové ceně vozidla je vyšší. 

6 Závěr 

Obvyklá cena vozidla PEUGEOT 307 SW 1.6 16V / 80 kW, 1SA 4617,  

42.000 Kč 

je vyjádřena v úrovni cen s DPH, kde základ daně činí 34.711,- Kč a DPH 21% pak 7.289,- Kč. 

Tato výsledná cena obvyklá odpovídá na trhu ojetých vozidel v ČR obvyklé ceně vozidla 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V / 80 kW daného stáří, daného projezdu kilometrů a 

aktuálního technického stavu. 

 

Znalecká doložka 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministryně 

spravedlnosti ČR ze dne 24. 9. 2020 č. j. MSP-57/2019-OINS-SRZT/5 v oborech 

 

DOPRAVA, 

odvětví doprava silniční a městská, specializace technické posudky o příčinách silničních 

nehod, 

EKONOMIKA, 

odvětví ceny a odhady, specializace oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, 

zemědělské a manipulační techniky, 

STROJÍRENSTVÍ, 

odvětví strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu motorových 

vozidel, strojů a zařízení. 

 

Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem  C0007-2021 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu číslo 

F21/03. 

 
 
V Praze 15.3.2021                                                             ing. Petr Pavlata 

soudní znalec 
Přecechtělova 2394 

155 00  Praha 5 


