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I. Úvod 

 

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla  

ku dňu obhliadky 

 

 

2. Účel znaleckého posudku: Ocenenie vozidla pre predaj po odobratí vozidla od majiteľa 

 

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 8.11.2019 

 

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:  

Fotokópia osvedčenia o evidencii - časť I+II, TA465977, CEE85269 

Cenník importéra pre vozidlo Audi A4 Avant, modelový rok 2015 

Vyhláška č.492/2004 a 605/2008 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

Výpočtový program AUTOTAX Kubjatko - Šoška, verzia 6.1 

Internetové stránky autovia, autobazár, motoristická literatúra. 

 

 

 

II. Posudok 

 

2.1 Identifikácia vozidla 

 

Kategória vozidla:  3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové 

vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie 

(kategória M) 

Podkategória vozidla:  3.4 vozidlá  so zdvihovým objemom valcov 

motora 1600 < V <= 2000 cm3 

Značka a typ vozidla: Audi A4 Avant 2.0 TDI 150k multitronic 

Výrobca: Audi AG, Deutschland 

Rok výroby:  2015 

Zdvihový objem valcov motora:  1968 cm3 

Maximálny výkon motora:  110 kW 
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Predpísané palivo:  NM 

Užitočná hmotnosť:  1705kg 

Celková hmotnosť:  2200 kg 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  9.9.2015 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:  8.11.2019 

Evidenčné číslo: BL250KJ 

Držiteľ: Kaufland Slovenská republika, v.o.s., 

Trnavská cesta 0/41A, Bratislava 

Počet držiteľov vozidla:  1 

Farba vozidla: Čierna metalíza 

Technický preukaz č: vydané len osvedčenie o evidencii 

Osvedčenie OEV časť I: CEE85269 

Osvedčenie OEV časť II: TA465977 

Platnosť TK do:  31.8.2021 

Platnosť emisnej kontroly do:  31.8.2021 

 

Výrobné čísla:   podľa dokumentácie    na vozidle sa zistilo   

Výrobné číslo vozidla  WAUZZZ8K2FA145404 totožné 

Výrobné číslo motora  CSU totožné 

 

Počet najazdených km: 

Podľa tachometra:  162860 

Podľa záznamov držiteľa:  162860 

Podľa odhadu znalca:  162860 

Počet zohľadnených km:  162860 

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich 

výmene 

 

a) podľa záznamov v TP: žiadne 

b) podľa dokladov držiteľa. žiadne doklady neboli znalcovi predložené 

c) podľa oznámenia držiteľa: len bežné opravy  
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2.1.2 Výbava vozidla 

Sériová: 

Brzdový asistent 

ASR protipreklzový systém 

EDS elektronická uzávierka diferenciálu 

Elektrické ovládanie všetkých okien 

Kožený volant 4-ramenný 

Rádio 'Chorus' 

Monochromatický 6,5 monitor 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

ABS brzdy s antiblokovacím systémom 

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily 

Dynamický podvozok 

Airbag na strane vodiča a spolujazdca 

Hlavové airbagy vpredu a vzadu 

Elektronický imobilizér 

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 

Výstražný trojuholník a lekárnička 

Hmlové svetlá 

Bezpečnostné skrutky kolies 

Náradie a zdvihák 

3-ročný bezplatný servis vozidla 

Automatická klimatizácia 

Determálne sklá 

Rezervné koleso - miestošetriace 

Nástupné lišty hliníkové 

Elektromechanická parkovacia brzda 

8 reproduktorov 

Start-Stop-System 

Integrálny systém opierok hlavy 

Koberčeky vpredu a vzadu 

Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané 

Doživotná garancia Audi mobility 

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov 

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie 

3-ročná záruka na lak karosérie 

Predĺžená záruka 1 rok, max. 90 000km 

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX, deaktivátor airbagu spolujazdca 

Bezpečnostný stĺpik volantu 

ESC elektronický stabilizačný program 

Pozinkovaná karoséria 

Denné svietenie 

Strešné nosiče strieborné 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe vozidla 

Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné 

Bočné airbagy vpredu 

Halogénové svetlomety 

Palubný počítač s Check Control, monochromatický display 
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Disky z ľahkých zliatin, 7,5J X 16 10-lúčové, kované, pneu 225/55 R16 

Obklad interiéru Reflexlack stahlgrau (sivý) / moorbraun (hnedý) 

Zadné sedadlá delené a sklápateľné 

Elektromechanický posižňovač riadenia 

Látkové poťahy sedadiel - Cosinus 

Hliníkové aplikácie v interiéri 

Okenné lišty - čierne 

 

Mimoriadna: 

Multifunkčný kožený volant 4-ramenný 

Vyhrievané sedadlá vpredu 

Stredová opierka rúk vpredu 

Metalíza a perleťový efekt 

Stmavené okná vzadu od stĺpika ´´B´´ 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 

Svetelný a dažďový senzor 

Príprava na telefón (Bluetooth) v stredovej opierk 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované v čier 

Akustický a optický (kamera vzadu) parkovací systé 

Alarm s ochranou proti odtiahnutiu 

Ostrekovače predných svetlometov 

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s el. nasta 

MMI Navigation navigačný systém s digitálnou mapou 

Tempomat 

 

2.1.3 Technický stav skupín vozidla 

Obhliadka vozidla 

Technický stav bol zistený:  

 

obhliadkou : áno 

dátum a miesto obhliadky: 08.11.2019 Autoslužby JZ, Harmincova 1, 841 01 Bratislava -

Dúbravka 
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Motor + spojka 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno 

- lepší: nie 

- horší: nie 

Technický stav skupiny TSS: 34.74 % 

 

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno 

- lepší: nie 

- horší: nie 

Technický stav skupiny TSS: 34.74 % 

 

Zadná náprava 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno 

- lepší: nie 

- horší: nie 

Technický stav skupiny TSS: 34.74 % 

 

Predná náprava + riadenie 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno 

- lepší: nie 

- horší: nie 

Technický stav skupiny TSS: 34.74 % 

 

Skriňa karosérie 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  
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- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno 

- lepší: nie 

- horší: nie 

Technický stav skupiny TSS: 34.74 % 

 

Výbava karosérie 

Zadný nárazník je na pravej strane poškrabaný, interiér je znečistený. 

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:  

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie 

- lepší: nie 

- horší: áno, zrážka -10.00 % 

Technický stav skupiny TSS: 31.27 % 

 

Pneumatiky 

 

Názov Výrobca  Rozmer  Tech.stav  

Ľavá predná  Hankook Venus Prime  205/60 R16 40.00 % 

Pravá predná  Hankook Venus Prime  205/60 R16 40.00 % 

Ľavá zadná  Hankook Venus Prime  205/60 R16 40.00 % 

Pravá zadná  Hankook Venus Prime  205/60 R16 40.00 % 

 

Technický stav skupiny TSS: 40.00 % 

 

 

2.2 Výpočet základnej amortizácie 

 

Doba prevádzky (mesiace):  0.00 

Predpokladaný ročný jazdný výkon:  16500 

Koeficient najazdených kilometrov:  0.360 

 

Kategória: 3.4 
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3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M), 

vozidlá  so zdvihovým objemom valcov motora 1600 < V <= 2000 cm3 

Rozdiel v počte najazdených kilometrov 

 

PRKMPSKMRKM    [km] 

 

keď: 

PSKM – je počet skutočne najazdených kilometrov [km] 

PRKM – predpokladaný počet najazdených kilometrov [km] 

 

 

  

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov 

 

3

KM

10

k.RKM
KAM    [%] 

keď: 

RKM – rozdiel v počte najazdených kilometrov [km] 

kKM – koeficient najazdených kilometrov [%] 

 

   

Celková základná amortizácia vozidla 
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ZAV
100

k
   ZAV 

100

VTSV
VTSVZA AM 








     [%] 

 

keď: 

VTSV – východiskový technický stav vozidla [%] 

ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%] 

kAM  – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%] 

 

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín 

 

i

iAM

i

i

ii ZAV
100

k
ZAV.

100

VTSS
VTSSZA 








   [%] 

keď: 

VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%] 

ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%] 

kAM  – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%] 

 

Ak VTHV=100%, celková základná amortizácia vozidla 

 

  ZAV
100

k
.ZAV100ZA AM    [%] 

keď: 

ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%] 

kAM  – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%] 

 

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV 

 

Tabuľky výpočtu RKM a KAM 

 

Skupina  PSKM 

[km]  

PRKM 

[km]  

RKM 

[km]  

KAM 

[%]  

Dátum 

uvedenia 

ZAV [%]  ZA [%] 

vozidlo 162860    0 162860 58.63 9.9.2015 0.00 58.63 
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Skupina  PSKM 

[km]  

PRKM 

[km]  

RKM 

[km]  

KAM 

[%]  

Dátum 

uvedenia  

ZAV [%]  ZA [%] 

Motor + spojka 162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Prevodovka + 

rozvodovka + hnacie 

hriadele prednej nápravy 

162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Zadná náprava 162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Predná náprava + 

riadenie 

162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Skriňa karosérie 162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Výbava karosérie 162860 68704 94156 33.90 9.9.2015 47.44 65.26 

Pneumatiky --- --- --- --- --- --- --- 

 

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla 

 

Skupina  PDS[%]  VTSS[%]  ZA[%]  ZP[%]  TSS[%]  PTSS[%] 

Motor + spojka 24.00 100 65.26 0.00 34.74 8.34 

Prevodovka + rozvodovka + 

hnacie hriadele prednej 

nápravy 

10.00 100 65.26 0.00 34.74 3.47 

Zadná náprava 4.00 100 65.26 0.00 34.74 1.39 

Predná náprava + riadenie 10.00 100 65.26 0.00 34.74 3.47 

Skriňa karosérie 21.00 100 65.26 0.00 34.74 7.30 

Výbava karosérie 28.00 100 65.26 -10.00 31.27 8.76 

Pneumatiky 3.00 ---  ---  ---  40.00 * 1.20 

Spolu 100.00 --- --- --- --- 33.93 

 

* Hodnota zadaná priamo. 

Technický stav vozidla: 33.93% 

Ku dňu: 8.11.2019 

 

Technický stav jednotlivých skupín 
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3

iii
i

10

ZP100  ZA100VTSS
TSS


   [%] 

 

keď: 

VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny vozidla [%] 

ZAi – celková základná amortizácia i-tej skupiny vozidla [%] 

ZPi – zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny vozidla [%] 

 

Pomerný technický stav jednotlivých skupín 

  

100

PDS TSS
PTSS ii

i


   [%] 

 

keď: 

TSSi – technický stav i-tej skupiny vozidla [%] 

PDSi – pomerný diel i-tej skupiny vozidla [%] 

 

Technický stav vozidla 

 





n

1i

iPTSSTSV   [%] 

keď: 

PTSSi – pomerný technický stav i-tej skupiny vozidla [%] 

 

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy 

 

Multifunkčný kožený volant 4-ramenný 

Vyhrievané sedadlá vpredu 

Stredová opierka rúk vpredu 

Metalíza a perleťový efekt 

Stmavené okná vzadu od stĺpika ´´B´´ 
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Kontrola tlaku v pneumatikách 

Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 

Svetelný a dažďový senzor 

Príprava na telefón (Bluetooth) v stredovej opierk 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované v čier 

Akustický a optický (kamera vzadu) parkovací systé 

Alarm s ochranou proti odtiahnutiu 

Ostrekovače predných svetlometov 

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s el. nasta 

MMI Navigation navigačný systém s digitálnou mapou 

Tempomat 

 

Druh a technický stav  ZA[%]  ZP[%]  TSMV[%] VH[€] THMV[€] 

Multifunkčný kožený volant 4-

ramenný 

65.26 0.00 34.74 203.00 70.53 

Vyhrievané sedadlá vpredu 65.26 0.00 34.74 394.00 136.89 

Stredová opierka rúk vpredu 65.26 0.00 34.74 214.00 74.35 

Metalíza a perleťový efekt 65.26 0.00 34.74 933.00 324.15 

Stmavené okná vzadu od stĺpika ´´B´´ 65.26 0.00 34.74 472.00 163.99 

Kontrola tlaku v pneumatikách 65.26 0.00 34.74 102.00 35.44 

Elektricky nastaviteľné bederné 

opierky vpredu 

65.26 0.00 34.74 298.00 103.53 

Vnútorné spätné zrkadlo s 

automatickou clonou 

65.26 0.00 34.74 315.00 109.44 

Svetelný a dažďový senzor 65.26 0.00 34.74 141.00 48.99 

Príprava na telefón (Bluetooth) v 

stredovej opierk 

65.26 0.00 34.74 805.00 279.68 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel 

lakované v čier 

65.26 0.00 34.74 119.00 41.34 

Akustický a optický (kamera vzadu) 

parkovací systé 

65.26 0.00 34.74 1383.00 480.49 

Alarm s ochranou proti odtiahnutiu 65.26 0.00 34.74 529.00 183.79 

Ostrekovače predných svetlometov 65.26 0.00 34.74 298.00 103.53 
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Elektricky nastaviteľné predné 

sedadlá s el. nasta 

65.26 0.00 34.74 1085.00 376.96 

MMI Navigation navigačný systém s 

digitálnou mapou 

65.26 0.00 34.74 2362.00 820.63 

Tempomat 65.26 0.00 34.74 337.00 117.08 

 

Spolu THMVi: 3471.00 [€] 

 

Technický stav mimoriadnej výbavy 

 

   
100

ZP100.ZA100
TSMV ii

i


  [%] 

 

keď: 

ZAi – základná amortizácia i-tej mimoriadnej výbavy [%] 

ZPi – zrážka, prirážka za technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%] 

 

Technická hodnota mimoriadnej výbavy jej jednotlivých  častí 

 

100

VH.TSMV
TH ii

iMV   [€] 

keď: 

TSMVi – technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%] 

VHi – východisková hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€] 

 

 

Technická hodnota mimoriadnej výbavy 

 





n

1i
iMVMV THTH [€] 

 

keď: 

THMV i – technická hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€] 
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2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV 

Východisková hodnota vozidla bez DPH: 31 333,33 € (943 948,00 Sk) 

Východisková hodnota vozidla s DPH: 37 600,00 € (1 132 737,60 Sk) 

 

Zdroj databáza AutoTax. 

 

 

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH 

Výpočet technickej hodnoty vozidla. 

 

MVTH
100

VHV . TSV
TH    [€] 

 

keď: 

TSV – technický stav vozidla [%] 

VHV– východisková hodnota vozidla [€] 

THMV  –  technická hodnota mimoriadnej výbavy [€] 

 

Technická hodnota vozidla bez DPH: 13 523,33 € (407 403,94 Sk) 

Technická hodnota vozidla s DPH: 16 228,00 € (488 884,73 Sk) 

Ku dňu: 8.11.2019 

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP  

 

Koeficient platnosti TK  K1 = 1,0000 

Koeficient poškodenia vozidla haváriou  K2 = 1,0000 

Koeficient počtu držiteľov  K3 = 1,0000 

Koeficient spôsobu prevádzky vozidla  K4 = 0,9300 

Koeficient dopytu trhu  K5 = 0,7500 

Koeficient predajnosti vozidla:  KP = 0,6975 

 

Koeficient dopytu trhu pre vozidlo bol odvodený od aktuálnej ponuky porovnateľných 

vozidiel daného typu na trhu ojazdených vozidiel na území krajín EU prostredníctvom 

bazárov a internetovej stránka s ojazdenými vozidlami. 
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Stanovenie koeficientu predajnosti 

 

54321P kkkkkk    [–] 

keď: 

k1  – koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla [–] 

k2  – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–] 

k3 – koeficient počtu držiteľov vozidla [–] 

k4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–] 

k5 – koeficient dopytu  trhu [–] 

 

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH 

 

VHV[€] s DPH:  37 600,00 € (1 132 737,60 Sk) 

TH[€] s DPH:  16 228,00 € (488 884,73 Sk) 

kP[-]                0,6975 [-] 

VŠH[€] bez DPH         9 432,50 € (284 163,49 Sk) 

VŠH[€] s DPH         11 319,00 € (340 996,19 Sk) 

 

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla 

 

PkTHVŠH    [€] 

  

 

keď: 

VŠH  – všeobecná hodnota vozidla[€] 

TH – technická hodnota vozidla[€] 

Pk  – koeficient predajnosti vozidla [-] 

 

Všeobecná hodnota vozidla bez DPH: 9 432,50 € (284 163,49 Sk) 

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 11 319,00 € (340 996,19 Sk) 

rober
Tužka

rober
Tužka
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III. Záver 

 

 

Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla  ku dňu obhliadky 

 

 

Odpovede na zadanú úlohu:  

Všeobecná hodnota vozidla Audi A4 Avant 2.0 TDI 150k multitronic, E.Č. BL250KJ, 

výrobné číslo vozidla WAUZZZ8K2FA145404 predstavuje ku dňu 8.11.2019 čiastku bez 

DPH 9 432,50 € (284 163,49 Sk) 

 

Slovom: deväťtisícštyristotridsaťdva 50/100 eur 

 

 

Všeobecná hodnota vozidla Audi A4 Avant 2.0 TDI 150k multitronic, E.Č. BL250KJ, 

výrobné číslo vozidla WAUZZZ8K2FA145404 predstavuje ku dňu 8.11.2019 čiastku vrátane 

20.00% DPH 11 319,00 € (340 996,19 Sk) 

 

Slovom: jedenásťtisíctristodevätnásť eur 

 

 

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami 

č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení 

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. 

pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na 

osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€. Konverzný 

kurz použitý pri duálnom zobrazení peňažných hodnôt: 1 € = 30,1260 Sk. 

 

 

 

Bratislava dňa 8.11.2019 

Ing. Eva Zachardová 

 

rober
Tužka
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IV. Prílohy 

Príloha č.1 Fotodokumentácia vozidla Audi A4 Avant 2.0 TDI 150k multitronic, E.Č. BL250KJ 
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Príloha č.2 Cenník pre vozidlo Audi A4 Avant 2.0 TDI 
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Príloha č.3  Prieskum trhu 
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Príloha č.4  Fotokópia TP vozidla Audi A4 Avant 2,0 TDI multitronic 
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V. Znalecká doložka 

 

Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 

prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 

 

- doprava cestná, odvetvie - technický stav cestných vozidiel 

          - odhad hodnoty cestných vozidiel. 

 

Evidenčné číslo znalca 914309. 

 

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom  23/2019 znaleckého denníka č.1. 

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého 

dokladu   23/2019.  

Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

 

                        

 

 

      Ing. Eva Zachardová 

 

 

 


	Rozdiel v počte najazdených kilometrov



