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Úvod 

Posudek je vypracován na základě e-mailové objednávky objednavatele ze dne 08.12. 2021 
s následným telefonickým upřesněním. 

0.1 Znalecký úkol 

Komerční objednávkou jsem byl jako znalec pověřen vypracováním znaleckého posudku z oboru 
Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení.  Úkolem znalce je 

zodpovědět následující otázky. 

 

Jaká je obvyklá, respektive tržní cena vozidla BMW 335 XI Coupe AT, RZ: 4SM 6060,                 
VIN: WBAWC73548E065169 k datu 14.12. 2021 – datum prohlídky ?  

 

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na přesnost závěru znaleckého  
posudku 

0.2 Spisové podklady 

Bez spisového materiálu 

0.3 Další použité podklady 

Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

Znalci byly předány podklady pro ocenění, byla provedena prohlídka vozidla za účelem zjištění jeho 
technického stavu, a kontrola identifikátorů. Dále byla provedena kontrola vozidla lustrací 
v dostupných databázích dle základního identifikátoru – VIN: 

 

Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

 

a/ Technický průkaz vozidla  

    Předložen ve formátu PDF 

b/ Servisní kniha. 

    Nepředložena  

c/ Kontrolatachometru.cz. 

    Databáze MD mapující stav tachometru vozidla při absolvování pravidelných technických kontrol 

d/ Cebia – Autotracer 

    Protokol mapující historii vozidla, vývoj stavu tachometru, škodní historii, kontrolu odcizení,   

    případně financování, technickou specifikaci apod. 

e/ TEAS – reálná cena vozidla 

    Databáze obsahující údaje o realizovaných prodejích vozidel u prodejců využívajících obslužný SW 

    společnosti TEAS 

f/  Ceníky BMW 

    Nabídky nových srovnatelných vozidel BMW u dealerů značky 

g/ El. inzertní servery – nabídky vozidel v rámci komerční inzerce 

    sauto.cz, sbazar.cz, tipcars.cz, bazos.cz, mobile.de, autoscout24.de, autoline.cz 

h/ El. ceníky pneumatik 

    Nabídky tuzemských prodejců pneumatik na portálech zbozi.cz, heureka.cz 

i/  Google 

     Lustrace vozidla zadáním VIN do vyhledávače Google za účelem kontroly el. stopy a informací 

     o posuzovaném vozidle 
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j/ Skutečnosti sdělené provozovatelem vozidla 

k/Skutečnosti zjištěné fyzickou prohlídkou vozidla 

l/ Znalecký standard I/2005 

      

Věrohodnost zdroje dat  

 

Nebylo provedeno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů 
předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Vycházelo se pouze z prohlášení o pravosti a 

platnosti těchto dokladů a neodpovídá se tudíž zejména za :  

a) pravost a platnost vlastnických a jiných věcných práv k oceňovanému majetku,  
předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv,  

b) pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemních vztahů k nim, jejichž existence  
má nebo by mohla mít vliv na provedení ocenění,  

2) Informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování ocenění jsou 

věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.  
3) Nebere se žádná odpovědnost za změny tržních podmínek a nepředpokládá se, že by nějaký 

závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které 
se vyskytnou následně po tomto datu.  

4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a práva vlastnických práv.  
5) Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovanými republikovými zákony a předpisy platnými v 

době zpracování.  

6) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění obvyklé (tržní) ceny pro potřeby zadavatele  
7) Při zpracování ocenění se vychází z předpokladu, že existují a v budoucnu budou existovat předpisy 

České republiky, požadovaná podnikatelská oprávnění, popřípadě další správní a jiná rozhodnutí, 
podmiňující nebo jinak regulující předmět podnikání.  

8) Stanovená objektivní tržní cena je dána pro finanční strukturu platnou souladu s datem této zprávy.   

 

Věrohodnost zdroje dat byla dále ověřena prohlídkou předmětu ocenění a porovnáním s dokumentací    

        

0.4 Seznam příloh 

VTP vozidla                                            2 strany 

Kontrolatachometru                                1 strana 

Cebia - Autotracer                                   7 stran 

Nabídka srovnatelných vozidel                  7 stran 

Fotodokumentace                                   11 stran 

Celkem                                                   28 stran příloh  

 

                                                                                     

0.5 Metody použité při stanovení obvyklé/tržní ceny 

A) Metoda věcné hodnoty. Hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou 

časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická 
hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby. 

B) Metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením 
z ceny jiné funkčně související věci.Touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho 

stanovení byl respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně 
obvyklé. 
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I. Nález 

1.1 Identifikace vozidla 

TP č. UM 447235, duplikát za ztracený 

ORV č. UBC 200037 

Druh vozidla osobní 

Značka a typ vozidla BMW 335 XI Coupe AT 

Výrobce vozidla BMW AG, SRN 

Provedení karoserie kupé 

Rok výroby 05.11. 2007 

VIN: WBAWC73548E065169 

Barva vozidla modrá metalíza 

objem/druh motoru 2 996 ccm / zážehový  

Výkon/typ motoru 224,0 kw / N54B30A 

Výrobní č. motoru neevidováno 

RZ: 4SM 6060 

Vlastník vozidla dle TP     Souček David, U lípy 59, 250 63 Veleň 

Provozovatel vozidla dle TP     Shodný s vlastníkem 

Počet držitelů 2 v duplikátu  

Původ vozidla USA 

Stav počítadla ujetých km 199 761 

Ujeté km dle prohlídky 199 761 

Datum prvního uvedení do provozu 01.01. 2008 

Platnost TK 30.11. 2022 

 

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci. 
 

Servisní historie vozidla 

 
Neposkytnuty žádné informace ze servisní historie vozidla 

 
 

Palubní informační systém vozidla podporuje upomínky na intervalový servis jednoduchým 

grafickým symbolem. Promeškané servisní intervaly. 
 

 

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich 

eventuální výměně s uvedením důvodu opravy 

a/ podle záznamu v TP         Bez záznamu 
 
b/ podle dokladů držitele      Doklady nepředloženy  
 
c/ podle sdělení držitele        Bez sdělení 
 

e/ podle vlastního šetření      Poškození přední a převážně L boční části 
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1.3 Posouzení, zda výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ 

Odpovídá – úplná  
 

Převodovka automatická. Pohon 4x4  Detailní specifikace v příloze č. 3 Cebia - Autotracer 

1.4 Technický stav vozidla   

 

Prohlídka vozidla provedena 14.12. 2021 v Praze 

 
Vozidlo bylo v době prohlídky velmi omezeně pojízdné. Jeho stav neumožňuje provoz na pozemních 

komunikacích. Vozidlo je nekompletní, nezpůsobilé provozu. 
Stav počítadla ujeté vzdálenosti 199 761 km 

 

 
Motor  

Motor funkční, start mírně zhoršený. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně snížený výkon. 
Nepravidelný volnoběh, zvýšené vibrace. Výrazně zvýšená hlučnost, zejména díky chybějícím dílům 

výfukové soustavy. Běžné provozní netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Chybí přední 
část výfukového potrubí, včetně katalyzátorů a lambda sond. Střední tlumič výfuku nahrazen prostoru 

trubkou. Trubice sání provizorně utěsněna lepící páskou. Některé díly příslušenství provizorně 

připevněny stahovacími páskami a provázky. Chybí spodní plastový kryt motoru. 
Nutná celková kontrola skupiny. 

 
Převodovka + rozvodovka 

 

Převodovka automatická.  Vzhledem k celkovému stavu vozidla nelze v potřebném rozsahu otestovat, 
včetně pohonu 4x4. Svítí kontrolka poruchy pohonu 4x4. Mírné netěsnosti zadní rozvodovky. Nutná 

celková kontrola, případně oprava. 
 

Nápravy + mechanismus řízení 
 

Běžné provozní vůle v uložení náprav.  Běžné provozní vůle v pohyblivých dílech. Povrchová koroze 

podvozkových dílů. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. 
 

Brzdový systém 
 

Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční. Brzdové kotouče na přední nápravě 

mají obvodové rýhy na činné ploše. Brzdové destičky na zadní nápravě na konci životnosti. Svítí 
kontrolka ABS + ESP. Nutná celková kontrola, případně oprava. 

 
Skříň karoserie 

 

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota 
motoru, oděrky laku. LP blatník, po výměně za použitý díl. LP dveře, po opravě, oděrky, drobné 

promáčkliny. Kryt L „A“ sloupku, po opravě. L bok, po opravě. LZ sloupek, po opravě. L práh, po 
opravě. L bočnice, odřená a mírně deformovaná u LZ lampy. Víko zav. prostoru, oděrky, drobné 

promáčkliny. P bok, oděrky, škrábance. Poškozený plastový nástavec P prahu. L boční rám střechy, po 
opravě laku. 

 

Výbava karoserie 
 

Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Místy se odlupuje povrchová úprava plastových dílů 
interiéru. Kožené čalounění místy odřené. Nefunkční klimatizace. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. 

Poškozené držáky obou předních světlometů. Poškozené kryty PZ + LZ vnitřní lampy. Zadní nárazník, 

po opravě laku, chybí parkovací senzory. Přední nárazník, poškozený ve spodní části, chybí krytka 
ostřikovače PP světlometu. 
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1.5 Pneumatiky 

Typ a rozměr prvomontáže Cena   Typ a rozměr na vozidle Cena   THP  Poz.  

225/45 R17 2 000 Z – Altenzo 225/45 R17 1 700 70 LP 

225/45 R17 2 000 Z – Barum 225/45 R17 1 800 50 PP 

225/45 R17 2 000 Z – Altenzo 225/45 R17 1 700 50 LZ 

225/45 R17 2 000 Z – Barum 225/45 R17 1 800 50 PZ 

 Rezerva 

     R1    
L – letní dezén 

Z- zimní dezén 

Výchozí cena CNPP    8 000 Kč 

Výchozí cena CNPV 7 000 Kč 

Časová cena pneu na vozidle CČPV        3 840 Kč 
 

1.7 Mimořádná výbava 

Veškerá výbava vozidla zahrnuta ve výchozí ceně 

II. Posudek 

2.1 Ocenění vozidla 

Výpočet základní amortizace (ZA) 

Doba provozu DP =  14. rok, ZAD = 90 %. 

 

Počet ujetých km PKM = 199 761 km, ZAP = 76 %. 

 

Základní amortizace (aritmetický průměr ZAD, ZAP)            ZA = 83,00 % 

Výpočet zbytkové životnosti redukovaného vozidla (ZŽRV) 

Skupina (alternativy podle 
koncepce vozidla) 

Výchozí 
životnost 

VŽS 

[%] 

Základní 
amortizace 

ZAS 

[%] 

Přirážka 
srážka 

PSS 

± [%] 

Zbytková 
životnost 

ZŽS 

[%] 

Poměrný 
díl 

PDS 

[%] 

Poměrná 
zbytk. 

živ. PZŽS 

[%] 

Motor + spojka 100 83,00 -30 11,90 24 2,86 

Převodovka + rozvodovka 100 83,00 -10 15,30 7 1,07 

Zadní náprava + rozvodovka 100 83,00 -10 15,30 8 1,22 

Přední náprava + mech. řízení 100 83,00  17,00 13 2,21 

Skříň karoserie 100 83,00 -20 13,60 22 2,99 

Výbava karoserie 100 83,00 -20 13,60 26 3,54 

Zbytková životnost redukovaného vozidla ZŽRV = 13,89 

 

Na základě nálezu, viz. část 1.4. posudku, stanovuji příslušné technicko-ekonomické srážky.  
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2.2 Hodnota výchozí vozidla - HNv 

Vozidlo v totožné konfiguraci již jako nové není v nabídce. 

Výchozí cena bude stanovena jako cena nového srovnatelného vozidla BMW 440 Coupe xDrive, 
u dealerů značky již 1 960 000 Kč. Cena snížena o 35%, které reprezentují technickou a morální 

zastaralost posuzovaného vozidla. 1 960 000 x 0,65 = 1 274 000  
Výchozí cena je tedy 1 274 000 Kč 

2.3 Časová cena pneu na vozidle 

CČPV          3 840 Kč 

2.4 Časová cena mimořádné výbavy 

Veškerá výbava zahrnuta ve výchozí ceně vozidla 

2.5.1 Výpočet časové hodnoty vozidla  

Výpočet hodnoty časové vozidla  

Hodnota výchozí vozidla  HNV 1 274 000 Kč 

Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže  HNPP 8 000 Kč 

Hodnota výchozí redukovaného vozidla  HNRV 1 266 000 Kč 

Zbytková životnost redukovaného vozidla  ZŽRV 13,89 % 

Hodnota časová redukovaného vozidla  HČRV 175 847 Kč 

Hodnota časová cena pneumatik vozidla  HČPV 3 840 Kč 

Hodnota časová mimořádné výbavy  HČMV 0 Kč 

Hodnota časová vozidla  HČV 179 687 Kč 

Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení 179 700 Kč 

 (Viz kap. 2.3.6 standardu.) 

 

2.6.1 Výpočet hodnoty tržní vozidla   

Cena vozidla bude stanovena metodou přímého parametrického a cenového porovnání 

s využitím koeficientu prodejnosti. Bude stanovena odborným posouzením, na základě analýzy 
trhu, s přihlédnutím k zjištěnému technickému stavu dle části 1.4.posudku. V ceně vozidla jsou 

zohledněna veškerá poškození, vady a případná nadměrná opotřebení, stejně tak adekvátní 

náklady na jejich odstranění, pokud se to jeví jako účelné. Dále byl brán v potaz  původu 
vozidla, režim provozu a údržby pokud je znám. Cena zohledňuje veškeré okolnosti a specifika 

trhu s použitými automobily.  
 

V ČR nejsou dostupné údaje o realizovaných prodejích shodných nebo srovnatelných vozidel 

v rozhodném období. Zároveň, díky mimořádně nízkému zastoupení vozidla na trhu, není v ČR 
v nabídce komerční inzerce srovnatelné vozidlo. Pro výpočet koeficientu prodejnosti tak poslouží 

nabídka komerční inzerce na evropském trhu. Posuzováno bude celkem 7 srovnatelných vozidel. 
Nabídkové, respektive inzerované ceny v eurech budou přepočteny aktuálním kurzem 25,282 Kč 

za 1 euro. K inzerované ceně bude zároveň připočtena paušální částka 10 000 Kč, která má 
reprezentovat náklady spojené s dovozem a registrací vozidla v ČR. Částka je stanovena 

konzervativně na hranici realizovatelnosti, v porovnávací tabulce již bude obsažena. Takto 

získaný koeficient bude dále posuzován. V rámci analýzy zpracovány nabídky ze serverů 
sauto.cz, bazos.cz, sbazar.cz, tipcars.cz, mobile.de, autoscout24.de 
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Výpočet koeficientu prodejnosti 
    Provoz od      ujeté km         cena vozidla        cena výchozí         cena časová           KP 

04/2008 210 000 262 769 Kč  1 274 000 Kč 382 200 Kč 0,69 

01/2008 187 000 313 384 Kč 1 274 000 Kč 382 200 Kč 0,82 

12/2007 54 800 326 025 Kč 1 274 000 Kč 522 340 Kč 0,62 

05/2008 193 000 333 610 Kč 1 274 000 Kč 382 200 Kč 0,87 

10/2007 199 999 310 856 Kč 1 274 000 Kč 382 200 Kč 0,81 

11/2008 200 000 338 666 Kč 1 274 000 Kč 382 200 Kč 0,88 

10/2008 153 000 389 230 Kč 1 274 000 Kč 382 200 Kč 1,01 

Průměrný KP                                                                                                           0,81 

 

Vozidlo amortizováno dle výpočtu 59 % 
Vozidla amortizována 70%, dle části 2.2.1 ZS I/2005 

 
Vypočítaný koeficient prodejnosti je získaný z nabídkových cen, nikoliv fakticky prodejních, které 

bývají zpravidla nižší. Popis vozidla uvedený v inzerci je subjektivním hodnocením prodejce, 

informace tak nemusí být zcela přesné nebo pravdivé. V kontextu těchto skutečností snižuji 
vypočítaný koeficient 0,81 o 10% na hodnotu 0,73. 

 
Výsledný koeficient prodejnosti KP je tedy  0,73   

 
Koeficient prodejnosti vyjadřuje rozdíl mezi technickou hodnotou vozidla a cenou realizovanou 
při prodeji v daném čase a místě. Data o realizovaných prodejích však nejsou k dispozici. 
Koeficient prodejnosti je tak stanoven v uvedené výši na základě analýzy trhu. Pro ocenění je 
současně nutno vycházet též z širších cenových informací.  
 
Koeficient prodejnosti     KP   0,73                         

KP zohledňuje veškeré okolnosti trhu, včetně běžně poskytovaných slev v rámci obchodního styku 

 

Hodnota tržní vozidla HTV 
 

HTV = HČV x KP  
HTV = 179 700 x 0,73  

HTV = 131 181 Kč 

Hodnota tržní vozidla po zaokrouhlení        131 000 Kč 

 
slovy stotřicetjedentisíc  Korun českých 
 

Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány s DPH 

 

III. ODUVODNĚNÍ 

 

3.1. Interpretace výsledků analýzy dat   

 
Z provedeného ocenění vyplývá, že tržní hodnotu posuzovaného vozidla lze dovozovat ve výši  
131 000 Kč. Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měl 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 nikoliv 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. 
 
Takto stanovenou tržní hodnotu, lze zároveň považovat za cenu obvyklou. 
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3.2. Kontrola postupu znalce 

 

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že ve vztahu ke zdrojům dat, měl znalec 
k dispozici potřebné podklady pro vypracování posudku 

Rozhodující informace pro ocenění zjistil z dokumentace vozidla, místního šetření, datové analýzy a 
lustrace vozidla. 

Základní prohlídkou vozidla provedenou v rozsahu doporučeném metodikou ZS I/2005 byl ověřen 
skutečný tech. stav vozidla. Zjištěný stav je popsán v části 1.4. posudku. Provedené ocenění však 
nezohledňuje případné skryté vady, které nelze základní prohlídkou odhalit. Při ocenění znalec 
vycházel z dostupných zdrojů a širších cenových informací. 

Znalec dále využil svých odborných znalostí a zkušeností, a zohlednil veškeré relevantní skutečnosti, 
které mohou mít na cenu vozidla vliv. 

IV. ZÁVĚR 

 

4.1. Odborná otázka zadavatele 

 

Jaká je obvyklá, respektive tržní cena posuzovaného vozidla k datu 14.12. 2021 ? 

                                                                          

4.1. Odpověď 

 

Na základě provedeného ocenění, v souladu s odůvodněním, lze tržní cenu vozidla 

 

BMW 335 XI Coupe AT 

4SM 6060 

VIN: WBAWC73548E065169 

 

 

ke dni 14.12. 2021 

 

odhadovat ve výši   131 000 Kč 

 

slovy: stotřicetjedentisíc korun českých 

 

 

4.2.  Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost 

 

Obvyklá cena je pouze odborným odhadem a tudíž se od skutečně dosažené prodejní ceny může lišit. 

Obvyklá cena může sloužit jako podklad pro jednání o skutečné prodejní ceně. 

 

Zadavatel posudku nebo držitel vozidla byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho 

odpovědí na dotazy znalce, a případných následků při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, 
jako podklad pro zpracování znaleckého posudku. 
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4.3. Konzultant 

Nebyl přibrán 

 

4.4. Odměna a náhrada nákladů znalce 

 

Odměna za vypracování znaleckého posudku byla dohodnuta předem, a na tuto částku bude 

vystavena faktura. 

 

 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 

Králové ze dne 23.10. 1998 pod č.j. Spr. 2054/98 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny 

a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se 
specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení. 

Znalecký posudek jsem vypracoval v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb. o znalcích, 
znaleckých ústavech a znaleckých kancelářích.  

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10805/262/21 el. evidence znalce 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu 
číslo 10805/262/21. 

 

 

 

 

V Praze dne 17.12.2021   ………………………………              ---------------------------------------- 

                                             otisk znalecké pečeti                  posudek vypracoval a případné vysvětlení podá 

 

 

 

 

  V době zpracování posudku nebyla v provozu centrální evidence znaleckých posudků, ve správě Ministerstva spravedlnosti  
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Příloha č.1 – VTP vozidla
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Příloha č. 2 – kontrolatachometru 
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Příloha č. 3 – Autotracer – Cebia



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Příloha č. 4 – nabídka srovnatelných vozidel 
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Příloha č. 5 – fotodokumentace 
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