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1 Zadání znaleckého posudku 

1.1 Odborná otázka zadavatele 

Stanovte hodnotu tržní osobního vozidla VW Passat Variant 2.0/103, RZ 9U0 7190, ke dni 

27.12.2022. 

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, resp. hodnoty tržní, z důvodu exekuce majetku. 

1.3 Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru posudku 

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

TP vozidla1, viz kap. 2.1 a 3.2, a pan Miloslav Vančo, vykonavatel Exekutorského úřadu Praha 1, 

se účastnil prohlídky vozidla. Další údaje o vozidlu ani podklady o provedených opravách nebyly 

znalci předloženy. 

2 Výčet podkladů   

2.1 Spisové podklady 

Znalci byly zadavatelem předány následující podklady: 

 technický průkaz série číslo UH 779336 

 předmětné vozidlo  

2.2 Další podklady pro ocenění opatřené znalcem 

Pro stanovení hodnoty vozidla znalec pracoval s níže uvedenými informačními zdroji: 

 ceník VW Passat platný od 11/2022 (vyžádáno znalcem od autorizovaného prodejce) 

 inzertní server TipCars (placený přístup) 

 oceňovací systém CebiCAT GT (placený přístup) 

 oceňovací systém GT motive (placený přístup) 

 webové stránky Svazu dovozců automobilů www.sda-cia.cz (veřejný zdroj) 

 inzertní stránky výrobců a prodejců pneumatik (veřejný zdroj) 

 archiv znalce 

2.3 Další použité podklady  

Při vlastním zpracování posudku znalec dále vycházel z těchto pramenů 

 Znalecký standard číslo I/2022 pro oceňování silničních a zvláštních vozidel 

 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 ve znění zákona č. 237/2020 Sb. 

 Oceňovací vyhláška č. 488/2020 Sb. 

 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. 

 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti č. 503/2020 Sb. 

 Soudní inženýrství (Albert Bradáč a kol.) 

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:  VW Passat Variant 2.0 / 103 kW 

typ 3C, varianta ACCBABX0, verze FM6FM62Q0* 

Druh vozidla:   osobní automobil - kategorie M1 

Technický průkaz série, číslo:  UH 779336 

Výrobní číslo vozidla / rok výroby:  WVWZZZ3CZAE028199 / 2008 

Druh karosérie:   kombi 

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

Obsah a druh, výkon motoru:    1.968 cm3, vznětový, 103kW / 4.200 min-1 

Druh a rozměr pneu prvomontáže:  205/55 R16 91H  

Pneu na vozidle přední: BARUM Polaris 5, 205/55 R16  

Pneu na vozidle zadní: SAVA Eskimo S3+, 205/55 R16 

Tažné zařízení: tř. A50-X, Westfalia, E13*00-1703 

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

RZ:   9U0 7190  

Datum prvního uvedení do provozu:  27.8.2009 

Barva vozidla:  tm. modrá metalíza 

Držitel vozidla: Vasyl Deket, Kudrnova 46/5, 15000 Praha 5-Motol 

Stav počítače ujetých kilometrů:   278.435 km 

STK platná do 10.6.2023 

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení zadavatele: 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 zadavatele: kromě kopie TP nejsou jiné doklady k dispozici 

C) dle sdělení zadavatele: vozidlo nemělo opravovány žádné jiné hlavní skupiny 
  

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 27.12.2022 prohlídkou v depozitu zadavatele Ďáblice za 

účasti p. Miloslava Vanča. Vozidlo odpovídá základní konfiguraci Comfortline, tedy druhý stupeň 

výbavy. Vozidlo má platné osvědčení STK do 6/2023. Byla provedena zkušební jízda v délce cca 

5 km. Po nastartování motoru běží klidně, volnoběžné otáčky cca 800/min. Motorový prostor 

udržován. Interiér zachovalý a uklizený. Černá sedadla v dobrém stavu opatřena modrými 

potahy.  V zavazadlovém prostoru je rezervní kolo – protektor a hever, dále hasicí přístroj a 

brašna povinné výbavy. Vozidlo má tažné zařízení a elektricky ovládané střešní okno. Žádné 

zásadní nedostatky nebyly v průběhu prohlídky shledány.  
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3.5 Technický stav jednotlivých skupin 

3.5.1 Motor a spojka 

Motor běží klidně, volnoběžné otáčky cca 800/min. Motorový prostor mírně znečištěn. Únik 

provozních kapalin nezjištěn. Výfukové potrubí a tlumič výfuku bez zjevných závad. Rovněž 

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   

Manuální převodovka 6st. včetně spojovacích hřídelů byla shledána jako kompletní, vně 

nepoškozená a původní. Běžné opotřebení provozem. Skříň diferenciálu včetně spojovacích 

hřídelů byla shledána jako kompletní, vně nepoškozená a původní, běžné opotřebení provozem. 

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  

Uložení ramen nápravy nejeví známky významnějších vůlí, gumové silentbloky nekontrolovány. 

Oba homokinetické klouby bez větších vůlí. Stav a funkčnost tlumičů při jízdě odpovídá době 

provozu, jejich účinnost není výrazně snížena. Ložiska obou předních kol jsou bez významnějších 

vůlí. Všechny ostatní spoje na této skupině jsou nepoškozeny, dotaženy a vyžaduje-li to 

charakter spoje, jsou i zajištěny předepsanými zajišťovacími prvky. Stav a tloušťka oba předních 

brzdových kotoučů cca 50%, destiček je cca 80% (12 mm). Čepy řízení bez významných vůlí 

odpovídají normě. Oba ráfky z lehké slitiny mírně odřené. Technický stav této skupiny odpovídal 

v době prohlídky najetému počtu kilometrů a době provozu vozidla. Srážka 0%. 

3.5.4 Zadní náprava 

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

tloušťka obou zadních brzdových kotoučů je cca 90%, destičky cca 4 mm, ruční elektronická brzda 

se jeví funkční. Oba ráfky z lehké slitiny mírně odřené. Technický stav této skupiny dle 

dostupných podkladů odpovídal v době prohlídky počtu kilometrů a době provozu vozidla. 

Srážka 0%. 

3.5.5 Karoserie 

Karosérie tmavě modré metalické barvy, lak udržovaný, vozidlo však neumyto. Na levé straně 

předního nárazníku se místy odlupuje vrchní transparentní lak. Jiné oděrky ani odřeniny nebyly 

nalezeny. Lak plní ochrannou i estetickou funkci. Celkově technický stav této skupiny před DN 

posuzuji jako úměrný stáří a počtu najetých kilometrů. Srážka 0%. 

3.5.6 Výbava karosérie 

Zasklení vozidla, vnější i vnitřní zrcátka, clony proti slunci, ostřikovače, stěrače, čalounění interiéru 

včetně zavazadlového prostoru, vnější i vnitřní osvětlení a elektrická instalace, přístrojová deska 

včetně kontrolních přístrojů kontrolních svítilen a signalizace, ovládací prvky, mechanizmy dveří, 

vík a větrání - vše kompletní. Vnitřní čalounění z černé tkaniny je bez zjevných závad. Přední sedadla 

vyhřívaná, sedadlo řidiče elektricky přestavitelné. Vnitřní plastové doplňky a výplně jsou nepoš-

kozeny. Chladič i ventilátor chlazení funkční. Stav chladicí kapaliny v expanzní nádržce v normě. 
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Těsnící a okrasné prvky vnější výbavy karoserie jsou kompletní a funkční. Ve výbavě vozidla je 

rezervní kolo s heverem, hasicí přístroj a brašna povinné výbavy. Palubní deska s rádiem je 

součástí standardní výbavy vozidla. Vozidlo je vybaveno tažným zařízením Westfalia a elektricky 

ovládaným střešním oknem. 

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

kilometrů a době provozu vozidla. Srážka 0%. 

3.5.7 Brzdová soustava 

Účinnost provozních brzd testována při zkušební projížďce a jeví se jako velmi dobrá. Destičky i 

kotouče jsou však na obou nápravách zjevně krátce po výměně, stav kotoučů na přední nápravě 

je cca 50%, na zadní nápravě cca 90%. Destičky na přední nápravě 12mm, na zadní 4 mm. 

Elektrická parkovací brzda se jeví jako funkční. Srážka technického stavu brzd 0%. 

3.6 Pneumatiky 

Na přední nápravě jsou namontovány zimní pneumatiky tov. zn. Barum Polaris 5 o rozměru 

205/55 R16, výška vzorku na předních pneumatikách 4.5 mm, na zadní nápravě pneumatiky 

SAVA Eskimo S3+ o rozměru 205/55 R16, výška vzorku na zadních pneumatikách 5 mm, 

opotřebení provozem cca 60%. (letní pneumatiky s povinnou výškou vzorku 1.6 mm). Rezervní 

kolo s pneumatikou Protektory Praha o rozměru 205/55 R16, výška vzorku na zadní 6 mm 

Ocenění pneumatik se provede v kap. 4.5. 
. 

Pneu LP PP LZ PZ R 

Výrobce Barum Sava protektor 

Dezén Polaris 5 Eskimo S3+ W790 

Rozměr 205/55 R16 

DOT 3719 3719 4617 4617 --- 

Výška dezénu 4.5 4.5 5.0 5.0 6.0 

3.7 Údaje o vozidlech použitých pro porovnání 

Jako vozidla použitá pro porovnání byla použita vozidla VW Passat Variant 2.0/103 kW, r.v. 2008 a 

2009, 6. generace, a to ve výbavě Comfortline (tedy 2. stupeň výbavy, který odpovídá výbavě 

Elegance u vozidel aktuální 8. generace po faceliftu vyráběné od roku 2019) inzerovaná na 

serverech tipcars.cz a autoplus.cz. U vozidel s alternativní výbavou byla při následných výpočtech 

provedena srážka či přirážka k výchozí ceně. Z výše uvedených serverů byl dále vždy zjištěn stav 

tachometru a nabídková cena jednotlivých vozidel a dopočítána adekvátní amortizace. 
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4 Posudek  

4.1 Způsob ocenění 

 
 
 

Na základě požadavku zadavatele je ocenění posuzovaného vozidla provedeno podle 

zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku), dále jen zákon, a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 441/2013¨Sb. (oceňovací vyhláška), dále jen vyhláška. 

Pro ocenění vozidel zákon nestanovuje jiný způsob oceňování. Tento typ majetku se tak 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 zákona (způsob oceňování majetku) oceňuje 

obvyklou cenou. V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, se oceňuje 

tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

Pro určení obvyklé ceny je stanoven postup, který je uveden v § 1a odst. 2 vyhlášky 

(obvyklá cena a tržní hodnota). Tento postup odpovídá metodě, zpravidla označované 

jako metoda srovnatelných transakcí, používané při aplikaci tržního přístupu.  

Jelikož pro ocenění posuzovaného vozidla nelze na trhu ojetých vozidel nalézt pozoro-

vatelné transakce s vozidly identickými anebo podstatně podobnými, lze pro ocenění 

vycházet pouze z informací o tržních transakcích s vozidly srovnatelnými, která se však 

svými vlastnostmi od oceňovaného vozidla liší natolik významně, že zjištěné rozdíly 

užitných hodnot je nutné vyjádřit pomocí objektivních metod tak, aby provedené 

úpravy cenových informací byly z postupu znalce zřejmé a nebyly založeny jen na jeho 

volných úvahách. Ocenění vozidla proto nelze věrohodně založit na aplikaci pouze jedné 

metody, kterou zohledňuje postup pro stanovení ceny obvyklé v § 1a vyhlášky (určení 

obvyklé ceny) a v souladu s obecně uznávanými zásadami pro oceňování majetku je tak 

nutno vycházet z aplikace více oceňovacích přístupů, tak jak je uvažováno v ust. § 1b 

vyhlášky (určení tržní hodnoty).  

Vzhledem k nedostatečnému počtu cen prodejních je pro ocenění vozidla v tomto 

případě nutné vycházet též z širších cenových informací, což není v souladu se způsobem 

určení obvyklé ceny ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona. Z výše uvedených důvodů je 

dosažitelná cena prodejní vozidla je vyjádřena jeho hodnotou tržní. 

Tržní hodnotou se v souladu s ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb. v platném 

znění (zákon o oceňování majetku) rozumí „odhadovaná částka, za kterou by měly být 

majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, 

po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v 

tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny 

jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají 

vzájemně nezávisle.“ 

Pro stanovení tržní hodnoty je využito metodiky  

Znaleckého standardu č. I/2022 - Oceňování silničních a zvláštních vozidel. 
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4.2  Výpočet základní amortizace 

 Doba provozu (roky)              DP. 14 ZAD         90.0 % 

 Pramen, eventuální zdůvodnění: znalecký standard č.I/22, TP 

 Počet ujetých km           PKM           278.435 ZAP         95.5 % 

 Pramen, eventuálně zdůvodnění: znalecký. standard č.I/22, stav počítadla km 

 Aritmetický průměr         ZA = ( ZAD + ZAP ) / 2 = (90.0 +95.5) / 2             92.8 % 

4.3  Zbytková užitnost redukovaného vozidla: 

 
 
 
 
 
 

Vozidlo VW Passat 2.0/103 kW bylo ohodnoceno na základě technického stavu jednot-

livých provozních skupin. Vzhledem k celkově dobrému technickému stavu jednotlivých 

skupin nebyla při hodnocení provedena srážka stavu žádné z provozních skupin. 

Na základě obecných zásad pro použití amortizačních stupnic a s přihlédnutím k aktuální 

metodice zohledněné ve Znaleckém standardu č. I/2022 je nutno u staršího pojízdného 

vozidla, na jehož případnou opravu je však na trhu dosud k dispozici dostatek náhrad-

ních dílů, ohodnotit minimální zbytkovou užitnost redukovaného vozidla ve výši 15-25%. 

Konkrétní zbytková užitnost předmětného vozidla je pak stanovena odhadem bez ohledu 

na velikost základní amortizace. Proto dále vzhledem k celkovému zjištěnému stavu 

vozidla: 

 Zbytková užitnost redukovaného vozidla ZURV 20 % 

4.4  Hodnota výchozí vozidla 

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

 Skupina THSN ZA Techn.stav THS PDS PTHS 

  [%] [%] ±[%] [%] [%] [%] 

 Motor + spojka 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 25% 1.80% 

 Převodovka, rozvod 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 10% 0.72% 

 Zadní náprava 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 4% 0.29% 

 Přední náprava + řízení 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 11% 0.79% 

 Skříň karoserie 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 23% 1.66% 

 Výbava karoserie 100.0% 92.8% 0.0% 7.2% 27% 1.94% 
        

 Zbytková užitnost redukovaného vozidla ZURV: 7.2 % 

 Cena prodejní nového vozidla srovnatelného provedení  CPSR 1.101.800            Kč 

 Pramen, eventuálně zdůvodnění: 

 
 
  

Uvedený vůz 6. generace v provedení Comfortline (2. stupeň výbavy) již není na trhu 

k dispozici jako nový. Proto bylo pro srovnání zvoleno vozidlo VW Passat 8. generace, po 

faceliftu uvedené na trh v roce 2019, a to ve výbavě Elegance, která rovněž představuje 

2. stupeň výbavy. Jedná se o srovnatelný avšak technicky inovovaný model zkonstruo-
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vaný na totožné koncernové platformě jako oceňované vozidlo včetně obdobné motorizace 

2.0 TDI (110 kW). Výrobce vozidel VW udává pro tento srovnatelný model a výbavu od 

data 29.11.2022 cenu 1.038.900,- Kč vč. DPH. Oceňované vozidlo je již z výroby vybaveno 

elektricky ovládaným střešním oknem v příplatkové ceně 34.800 Kč vč. DPH a tažným 

zařízením Westfalia v příplatkové ceně 28.100 Kč vč. DPH, které nejsou součástí standardní 

výbavy Elegance. Tyto ceny vycházení z aktuálního ceníku dealera Porsche Praha. Navýšením 

o tyto 2 prvky výbavy se zvedne základní cena nového vozidla na částku 1.101.800 Kč vč. DPH. 

Znalecký standard č. I/2022 definuje tzv. koeficient technické úrovně KTU vyjadřující 

poměr mezi technickou úrovní oceňovaného vozidla VW Passat r.v. 2009 6. generace 

s technickou úrovní vozidla VW Passat 8. generace po faceliftu srovnatelného provedení. 

Z důvodu morálního i technického zastarání každé starší generace či faceliftu vozidla lze 

parametrickým porovnáním, v závislosti na technickém pokroku, úměrně rozdílu technické 

úrovně a morálního zastarání oceňovaného vozidla oproti vozidlu VW Passat 6. generace 

po faceliftu srovnatelného provedení, provést procentuální srážku ve výši až 10% za každou 

další generaci a dále pro každý facelift vozidla provést procentuální srážku ve výši až 5% 

z výchozí ceny srovnatelného provedení vozidla aktuálně dostupného na trhu v ČR. 

Za podstatné přitom znalec považuje vlastnosti charakterizující kvalitu obou porovnávaných 

provedení vozidel z hlediska její funkčnosti, bezpečnosti, spolehlivosti, životnosti, ekono-

mičnosti provozu, ekologičnosti a dalších znaků kvality. 

 Srážka za 7. generaci od 2010 10%  55.090 Kč 

 Srážka za 8. generaci od 2014 10% 110.180 Kč 

 Srážka za facelift od 2019 5% 110.180 Kč 

 Proto dále stanovuji:    

 Koeficient technické úrovně oceňovaného vozidla KTU 0.75 -- 

 Hodnota výchozí vozidla                                             HNV = CPSR  x KTU   826.350               Kč 

 Hodnota výchozí vozidla po zaokrouhlení: HNV 826.400 Kč 

4.5 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže HNPP   

 Na vozidla VW Passat 2.0/110 se dle dotazu na prodejce Porsche Auto Praha aktuálně 

montují rovněž továrně nové pneumatiky typu Barum Polaris 5 o rozměru 205/55 R16 

v průměrné ceně 1.685 Kč vč. DPH ke dni 27.12.2022. Vozidlo není standardně vybaveno 

rezervním kolem. 

Pramen: aktuální cena v ceníku na https://pneumatiky.heureka.cz/ ke dni 27.12.2022 

 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže vč. DPH     HNPP = 4 x 1.685 6.740 Kč 

 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže po zaokrouhlení HNPP 6.700 Kč 

4.6 Hodnota časová pneumatik vozidla HČPV   

 Aktuální cena předních pneumatik Barum Polaris 5 o rozměru 205/55 R16 se k datu 

27.12.2022 pohybovala v rozsahu 1.579 až 2.435 Kč vč. DPH. Jako reprezentativní cena 

se jeví částka 1.685 Kč vč. DPH. 

https://pneumatiky.heureka.cz/
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 Aktuální cena zadních pneumatik Sava Eskimo S3+, rozměru 205/55 R16 se k datu 

27.12.2022 pohybovala v rozsahu 1.439 až 2.182 Kč vč. DPH. Jako reprezentativní cena 

se jeví částka 1.673 Kč vč. DPH. 

 Pramen: aktuální cena v ceníku na https://pneumatiky.heureka.cz/ ke dni 27.12.2022 

 Barum Polaris 5, 205/55 R16 91H vč. DPH 1.685 Kč 

 Sava Eskimo S3+, 205/55 R16 91H vč. DPH 1.673 Kč 
  

 Pneu Výrobce Dezén Rozměr Hodnota 
výchozí 

HNPV 
[Kč]  

Zbytková 
užitnost 

ZUPV 
[%] 

Hodnota 
časová 
HČPV 
[Kč] 

 

 LP Barum Polaris 5 205/55 R16 1.685 8% 140 Kč 

 PP Barum Polaris 5 205/55 R16 1.685 8% 140 Kč 

 LZ Sava Eskimo S3+ 205/55 R16 1.673 17% 279 Kč 

 PZ Sava Eskimo S3+ 205/55 R16 1.673 17% 279 Kč 

 R protektor W790 205/55 R16 800 33% 267 Kč 

 Hodnota časová pneumatik vozidla (vč. DPH)                                                                             

HČPV 

1.105  Kč 

 Hodnota časová pneumatik vozidla po zaokrouhlení 1.100 Kč 

 Pozn.: Použitá metodika nezohledňuje stáří pneumatik (dle data výroby DOT) 

4.7  Hodnota časová mimořádné výbavy   

 Druh, typ Počet 
 

[ks] 

Hodnota 
výchozí 

HNMV 
[Kč] 

Doba 
provozu 

DPMV  
[rok] 

Stav při 
prohlídce 

PSMV 
±[%] 

Zbytková 
užitnost 

ZUMV 
[%] 

Hodnota 
časová 

HČMV 
[Kč] 

 

 Vozidlo bez mimořádné výbavy. 

 Hodnota časová mimořádné výbavy  HČMV  0,- Kč 

4.8  Hodnota časová vozidla    

 Hodnota výchozí vozidla: HNV 826.400 Kč 

 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže: HNPP 6.700 Kč 

 Hodnota výchozí redukovaného vozidla: HNRV 819.700 Kč 

 Zbytková užitnost redukovaného vozidla: ZURV 15.5 % 

 Hodnota časová redukovaného vozidla HČRV 127.054 Kč 

 Hodnota časová pneumatik vozidla HČPV 1.100 Kč 

 Hodnota časová mimořádné výbavy *) HČMV --- Kč 

 Hodnota časová vozidla 
HČV 

128.154 Kč 

 Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení 128.200 Kč 

https://pneumatiky.heureka.cz/
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5 Odůvodnění 
5.1 Kontrola postupu znalce 

Znalec provedl ocenění za obvyklých podmínek - zejména měl k dispozici potřebné podklady, 

provedl prohlídku vozidla, jež má platnou STK (do 10.6.2023), k datu prohlídky, 27.12.2022, ocenil 

vozidlo způsobilé k provozu, kdy jednotlivé skupiny vozidla byly ve stavu úměrném době provozu a 

počtu ujetých kilometrů.  

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že pro ocenění měl znalec k dispozici 

potřebné listinné podklady, ze kterých lze dovozovat provedení a přiměřeně i technický stav 

posuzovaného vozidla (viz kap. 2 posudku a v kap. 3.2). 

Rozhodující informace pro ocenění zjistil znalec z dokumentace vozidla, a to především z osvědčení 

o registraci vozidla, příp. z dalších zdrojů (viz kap. 2.1, 2.2 posudku) a z údajů sdělených zadavate-

lem posudku (viz kap. 3.2 posudku). Vozidlo mělo v době prohlídky dne 27.12.2022 podle osvědčení 

o registraci vozidla platné osvědčení o technické prohlídce a to do 10.6.2023, podle kterého bylo 

způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Základní prohlídkou vozidla, provedenou 

v rozsahu doporučeném metodikou ZS č. I/2022, byl ověřován skutečný stav vozidla. Zjištěný stav 

vozidla je popsán v kap. 3.4, 3.5 a 3.6 posudku. Provedené ocenění však nezohledňuje případné 

skryté závady, které nelze základní prohlídkou zjistit.  

Ve vztahu k předpokládanému provedení vozidla se vychází především z údajů vedených 

v osvědčení o registraci vozidla (viz kap. 2.1). 

Ve vztahu k pravděpodobnému technickému stavu se vychází především z prohlídky provedené 

dne 27.12.2022, viz kap. 3.4, a dále z vyjádření zadavatele, viz kap. 2.1, ze kterých především 

vyplývá, že na vozidle byla prováděna pravidelná údržba, a že vozidlo nevyžadovalo provedení 

4.9  Hodnota tržní vozidla   

 Koeficient prodejnosti vozidla: KP 0.938  

 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 bylo provedeno se shodnými, resp. srovnatelnými vozidly na trhu v ČR, tedy 

VW Passat 2.0 / 103 kW ve shodné (Comfortline) nebo obdobné výbavě. 

Ke dni 27.12.2022 odpovídala nabídková cena 12 vozidel VW Passat Variant 2.0/103 kW, 

r.v. 2008-2009, v autobazarech napříč ČR částkám v rozmezí 72 až 169 tis. Kč s průměrnou 

hodnotou 123 tis. Kč; tomu po přepočtu na uváděný proběh kilometrů odpovídá 

u nabízených vozidel koeficient prodejnosti KP=0.60-1.31 s průměrnou hodnotou KP=0.938.  

Veškeré podklady pro stanovení tržní hodnoty předmětného vozidla jsou uloženy a jsou 

k dispozici v archívu znalce. 

 Hodnota tržní vozidla  HTV = HČV x KP 120.292 Kč 

 Hodnota tržní vozidla po zaokrouhlení:                       HTV 120.000 Kč 

 Slovy:                                       =  j e d n o s t o d v a c e t t i s í c = korun českých 
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žádných bezprostředních oprav. Rovněž se vychází ze skutečnosti, že podle osvědčení o registraci 

mělo vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti k provozu.  

Ve vztahu k tržním informacím pro ocenění se vychází z údajů shrnutých v kap. 3.7. S ohledem na 

omezené možnosti při zjišťování tržních informací nebylo možné pro ocenění vycházet pouze 

z prodejních transakcí, a bylo nutné využít též širších cenových informací, které jsou podrobně 

zpracovány v Příloze 1.  

Pro vlastní ocenění vozidla bylo využito metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování 

silničních a zvláštních vozidel. 

5.2 Interpretace výsledků analýzy dat 

Ocenění posuzovaného vozidla je provedeno k datu 27.12.2022, tedy k datu prohlídky. Podle 

požadavku zadavatele je ocenění provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování 

majetku) a vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 

Vozidlo VW Passat 2.0/103 kW bylo oceněno na základě technického stavu jednotlivých provozních 

skupin. Vzhledem k celkově dobrému technickému jednotlivých skupin zjištěnému při prohlídce 

dne 27.12.2022 nebyla při hodnocení provedena srážka technického stavu těchto jednotlivých 

provozních skupin. Vzhledem k době provozu vozidla ke dni prohlídky (čtrnáctý kalendářní rok) a 

vzhledem ke zjištěnému projezdu (278.435 km) byla základní amortizace vozidla určena na 92.8% 

(viz kap 4.2) s dopočtenou zbytkovou užitností 7.2%. 

Na základě obecných zásad pro použití amortizačních stupnic a s přihlédnutím k aktuální metodice 

zohledněné ve Znaleckém standardu č. I/2022 je nutno u staršího pojízdného vozidla, na jehož 

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

zbytkovou užitnost redukovaného vozidla ohodnotit ve výši 15-25%. Konkrétní zbytková užitnost 

redukovaného předmětného vozidla je pak stanovena odhadem ve výši 15.5% bez ohledu na 

velikost základní amortizace.  

Pro stanovení hodnoty výchozí oceňovaného vozidla vyjadřující náklady na pořízení nového vozidla 

k datu ocenění s užitností odpovídající oceňovanému vozidlu (tedy zcela novému shodnému nebo 

srovnatelnému vozidlu 6. generace) byl parametrickým porovnáním stanoven koeficient technické 

úrovně KTU = 0.75, který velmi dobře zohledňuje zejména technické a morální zastarání 

oceňovaného vozidla z důvodu celé řady technických inovací provedených na vozidle Passat Variant 

8. generace, a to vč. faceliftu z roku 2019 - tedy vozidla srovnatelného provedení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na aktuálním trhu ojetých vozidel v ČR nelze zjistit údaje o dostatečném 

počtu prodejních transakcích (neboť marketingové strategie každého prodejce jsou vždy jeho přísně 

střeženým know-how), pro ocenění nebylo možné vycházet pouze z prodejních transakcí a bylo 

nutné využít též širších cenových informací a cenových databází, které jsou součástí archívu znalce. 

Proto v souladu s platnou legislativou byly kombinovány metoda věcného ocenění s metodou 

porovnávací. Mezi základní informace pro ocenění tak byly použity nabídkové ceny zjištěné 

u několika různých prodejců sdružené na serverech (zejména server tipcars.cz, aaaauto.cz, sauto.cz 

a skodaplus.cz), které plošně sdružují patrně nejvyšší počet nabídek ojetých vozidel tovární značky 

VW. Pro ocenění vozidla bylo v daném případě nutné vycházet též ze širších cenových informací, 

což není v přímém souladu se způsobem určení obvyklé ceny ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona. 
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V daném případě (viz podrobné vysvětlení v kap. 4.1) nelze ocenění vozidla věrohodně založit 

pouze na aplikaci jedné metody, kterou zohledňuje postup pro stanovení ceny obvyklé v § 1a 

vyhlášky (určení obvyklé ceny). Při ocenění je nutné vycházet z aplikace více oceňovacích přístupů, 

tak jak je uvažováno v ust. § 1b vyhlášky (určení tržní hodnoty) a dosažitelná cena prodejní vozidla 

je proto vyjádřena jeho hodnotou tržní. 

Tržní hodnotou se v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění 

(zákon o oceňování majetku) rozumí „odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek nebo 

služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchod-

ním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy 

každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely 

tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní 

vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 

Tržní hodnota oceňovaného motorového vozidla v provedení Comfortline byla určena na základě 

výpočtu hodnoty časové vozidla redukované koeficientem prodejnosti KP získaným zkoumáním 

cen nabídkových celkem 12 vozidel totožného typu a motorizace a srovnatelné výbavy, r.v. 

2008-9, přičemž u všech těchto vozidel byla provedena korekce ceny jednak zohledněním 

amortizace odlišné doby provozu, odlišného projezdu km a pokud bylo třeba rovněž i provedením 

srážky či přirážky k výchozí ceně vozidla u odlišných variant výbavy (Trendline, Sportline či Highline) 

tak, aby lépe odpovídala posuzovanému vozidlu. Vzhledem k faktu, že u řady z těchto 12 

zkoumaných vozidel byla jejich zbytková užitnost stanovena nižší než 15.5%, byla jejich zbytková 

užitnost stanovena podobně jako u  oceňovaného vozidla rovněž na 15.5%, a to bez ohledu na 

velikost základní amortizace, viz výše. 

Vzhledem k výsledné výši zjištěného koeficientu prodejnosti (KP=0.938) je zřejmé, že předmětné 

provedení oceňovaného vozidla se aktuálně na trhu v ČR prodává nepatrně podhodnoceno, než 

by odpovídalo jeho skutečné technické hodnotě. Je to dáno celkovou ekonomickou situací v ČR 

v 4Q/2022. 

6 Závěr 

Dosažitelná cena prodejní vozidla je vyjádřena jeho hodnotou tržní, jejíž  vymezení je uvedeno 

v kap. 4.1 posudku. 

Na základě provedeného ocenění (viz kap. 4 posudku), v souladu s odůvodněním (viz kap. 5 posudku), 

lze hodnotu tržní posuzovaného vozidla VW Passat Variant 2.0/103 kW, VIN WVWZZZ3CZAE028199, 

RZ 9U0 7190, ke dni prohlídky 27.12.2022 dovozovat ve výši   

120.000 Kč 

Tato hodnota tržní je vyjádřena v úrovni cen s DPH, kde základ daně činí 99.174 Kč a DPH 21% pak 

20.826 Kč. 

Tato hodnota tržní odpovídá na trhu ojetých vozidel v ČR dosažitelné ceně prodejní vozidla 

VW Passat Variant 2.0/103 kW dané doby provozu, daného projezdu kilometrů, dané výbavy a 

aktuálního technického stavu. 

Pro stanovení hodnoty tržní je využito metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních 

a zvláštních vozidel. 
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Prohlášení znalce 
Prohlašuji, ve smyslu ust. § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve smyslu zákona 

č. 218/2011 Sb., a ve smyslu § 110a zákona č. 141/1961 Sb., že jsem jako zpracovatel znaleckého 

posudku osobou nezávislou a jsem si vědom následků podání vědomě nepravdivého znaleckého 

posudku. 

 

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 v evidenci posudků pod pořadovým číslem C0047-2022 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu číslo F22/17. 

 
 
 
 
V Praze 30.12.2022                                                                   ing. Petr Pavlata 

soudní znalec 
Přecechtělova 2394 

155 00  Praha 5 

zcqtjmx 
 
 
 
 
 

Příloha 
A - Soubor fotografií předmětného vozidla ke dni prohlídky 27.12.2022 

B - Srovnatelná vozidla VW Passat Variant 2.0/103 kW r.v. 2009 na trhu v ČR ke dni 27.12.2022 

C - Výpočet KP ke dni 27.12.2022 

D - Přehled cen pneumatik k datu 27.12.2022 
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Příloha 1A – Soubor fotografií předmětného vozidla ze dne 27.12.2022 
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Příloha 1B –Vozidla srovnatelná se VW Passat Variant 2.0/103 na trhu v ČR ke dni 27.12.2022 
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Příloha 1C -  Výpočet KP ke dni 27.12.2022 
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Příloha 1D -  Přehled cen pneumatik k datu 27.12.2022 
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