
   rz    :    4B7 37 76

Počet  předaných vyhotovení : 1

Počet  list ů : 8

Termín  vypracování  posudku : 26.11.2016

Posudek  vypracoval : Ing. Forman  Ji ří

Koželužská  64

Znojmo

Znalecký  posudek je  vypracován s podporou znaleck ého standardu č.1
schváleno  ministrem spravedlnosti ČSR dne 29.1.1990
pod č.j. 36/90 org. 

na stanovení obvyklé ceny

vozidla

Škoda Fábia  1,4i 16V
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Posudek  vyžádán  kým : SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
NA VYHLÍDCE 5
ZNOJMO

Ze dne : 20.11.2016

 Účel  vyžádání  posudku : ocen ění vozidla   - podklad pro nákup, prodej
vozidla

Doba, ke které je cena  : 20.11.2016
stanovena

Obsah  znaleckého  spisu   :

I.    Nález   ...................................................   str. 2

II. Posudek  .......................................... ......  str. 6

III. Závěr   ....................................................  str. 8

Použitá  literatura  :

[1] Ceník  firmy Galáš- Obecné, výchozí ceny  a koeficienty prodejnosti 
[2] Ceník  pneumatik - www. Levné pneu.cz
[3] Osvědčení o registraci č. UB 629231
[4]  Bradáč, A.a kol.  : Soudní  inženýrství, CERM  akademické  nakladatelství  Brno  1999
[5]  Znalecký standard č.1/2005 
[6]  Katalogové  údaje vozidel 

1.  Nález

1.1. Identifikace  vozidla

Značka  a typ  vozidla : Škoda Fábia
Druh  vozidla : hatchback
Výrobní  číslo vozidla : TMBNC26Y474131666
Rok  výroby (uvedení  do provozu) : 2007
Výrobní  číslo  karosérie : TMBNC26Y474131666
Schválené změny : beze  změn
Zdvihový  objem válců : 1390
Výkon  motoru [ kW ] : 55,0/5000
Typ motoru : zážehový
Registrační značka : 4B7 37 76
Datum přidělení SPZ v ČR : 28.3.2007
Držitel  vozidla : SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

NA VYHLÍDCE 5
ZNOJMO

Počet předchozích držitelů : druhý majitel
Stav počítače ujetých km : 251 633

:
Údaje  na vozidle  s údaji v dokumentaci   souhlasí 
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1.2.  Údaje  o  opravách a poškození  vozidla  :

a/  dle  dokladů  držitele : pravidelné servisní prohlídky

b/  dle  sdělení  majitele : pravidelné  servisní  prohlídky

1.3.  Výbava  vozidla  :

Odpovídá  ano

Mimořádná  výbava v základní ceně vozidla

1.4.  Prohlídka  a zkušební  jízda   :

Technický  stav  vozidla  zjištěn  prohlídkou  dne : 24.11.2016
Zkušební  jízda  neprovedena z důvodu vadné autobaterie.

1.5.  Technický  stav  skupin  vozidla  :

a/  motor + spojka 

start  motoru neproveden
volnoběh nezjištěn
akcelerace nezjištěna 
kouřivost nezjištěna 
el. přísluš. motoru dobré
únik oleje nezjištěn
netěsnost chladícího systému nezjištěna 
spojka technický stav nezjištěn
jiné poškození nezjištěno

Technický stav motoru zkušební jízdou nezjištěn z důvodu vadné autobaterie. Dle sdělení 
provozovatele motor funkční bez poškození. Prohlídkou nebylo zjištěno žádné mechanické 
poškození motoru.
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b/  převodovka

řazení stav nezjištěn
hlučnost nezjištěna
jiné event. poškození nezjištěno

c /  přední  náprava

ložiska kol stav úměrný
rejdové  čepy stav úměrný
pera a tlumiče opotřebené
nápravnice bez zjevných závad 

Technický  stav  přední nápravy je úměrný počtu najetých km .

d /  zadní  náprava

ložiska kol stav úměrný
nápravnice stav úměrný
pera, tlumiče opotřebené

Technický  stav zadní nápravy je úměrný počtu najetých km .

e/  brzdový  systém

provozní brzda funkční
ruční  brzda funkční
vůle ruční brzdy seřízená
ovládací ústrojí bez zjevných  závad
posilovač brzd stav nezjištěn

Technický stav brzdového systému je úměrný době provozu.

f/  karosérie 

Karosérie v původním  barevném  provedení bílá.
Na karosérie se nacházejí drobná mechanická poškození vzniklá provozem.

Stav  karosérie  je úměrný  počtu  najetých  km a  způsobu  užívání  vozidla. 
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g/  příslušenství a výzbroj  karosérie

skla karosérie nepoškozena
zrcátka nepoškozena
clony proti slunci stav dobrý 
ostřikovače stav nezjištěn
stěrače opotřebené
hlavní světlomety stav úměrný
směrová světla nepoškozena
akumulátor nefunkční
topení včetně ventilátoru stav dobrý
čalounění karosérie znečištěno, 
výplň dveří opotřebena
čalounění stropu stav dobrý
sedadla stav úměrný

Technický stav příslušenství je úměrný způsoby používání vozidla.

1.6. Pneumatiky

Typ  a rozměr pneu  neodpovídá TP  : přední   185/60 R14 Barum

zadní    185/60 R14 Barum

Cena 185/60 R14 Barum 1 450 Kč

druh, rozměr stav zůstatková hodnota

L.P. 185/60 R14 Barum 30% 435 Kč
P.P. 185/60 R14 Barum 30% 435 Kč
L.Z. 185/60 R14 Barum 30% 435 Kč
P.Z. 185/60 R14 Barum 30% 435 Kč

Celkem časová cena  pneu  na vozidle  C ČPV 1 740 Kč

CČPV = 1 740 Kč

Výchozí  cena  pneu  prvomontáže  ( plášť )

CNPN  = 4 ks * 1450= 5 800 Kč

1.7.  Mimo řádná  výbava vozidla

Sada pneu stav 30%   ……………………… 1 740 Kč

CČCM = 1 740 Kč

CČCM = 1 740 Kč
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1.8.  Celkové  hodnocení  vozidla  :

  V době prohlídky byl  technický  stav  vozidla úměrný  počtu  uvedených  km, době 
 provozu a způsobu používání vozidla. 

  Hodnocení  jednotlivých  skupin  je  provedeno v předešlé  kapitole.

2. Posudek

2. 1. Výpočet  technické hodnoty  vozidla  

2.1.1.  Výpočet základní  amortizace  vozidla 

Doba  provozu dle TP 10 roků
dle TP  vozidla 

Základní  srážka za dobu ZAD = 74%
provozu

Počet  ujetých  km 251 633 km

Základní srážka za počet ZAP = 90,00%
ujetých km OST. SKUPINY

ZA  = / ZAD + ZAP/ : 2 

ZA    = 82,00 %

2.1.2.   Výpočet redukované tech. hodnoty bez  pneu.

THVR  :

skupina THSN ZA Tech. stav THS PDS PTHS
a % b % c % d % e % f %

motor + spojka 100 82,00 -10 18,00 19 3,08
převod. roz. 100 82,00 -10 18,00 7 1,13
zadní  náprava 100 82,00 -10 18,00 8 1,30
přední nápr. řízení 100 82,00 0 18,00 13 2,34
karosérie 100 82,00 0 18,00 24 4,32
Výbava 100 82,00 0 18,00 29 5,22

THVR 17,4

Technická  hodnota vozidla bez pneu      THVR    = 17,39

THVR  = 17,4 %

2.2.  Výchozí  cena vozidla  CN :
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CN  =  280 900  Kč     Dle ceníku  Škoda Auto a.s.

Škoda Fábia 1,4i 55 kW Anbiente 332 900,- Kč (poslední  prodejní  cena)

Cena  -  s  DPH Škoda Fábia 1,2 Tsi 66kW Trumf  280900,- Kč

2.3.   Výpočet  ceny vozidla 

Výchozí  cena vozidla 280 900 Kč

Cena pneu  prvomont. CNPP 5 800 Kč

Redukovaná  cena vozidla CR 275 100 Kč

Redukovaná  techn. hodnota THVR 17 %

THVR *  CR 47 834 Kč

Časová cena pneu na vozidle CČPV 1 740 Kč

Cena mimořádné  výbavy CČVM 1 740 Kč

Časová  cena  vozidla CČV 51 314 Kč

2.4. Stanovení  obvyklé  ceny vozidla  COB  :

2.4.1.  Stanovení  koeficientu  prodejnosti :

KP = 0,65

Koeficient  prodejnosti  vozidla byl  stanoven na základě technického stavu
vozidla.

2.4.2.  Obvyklá  cena  vozidla  :

COB  = 33 354

Zaokrouhlená  cena  vozidla

COB  = 33 400 Kč
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3.  Závěr

k datu  hodnocení byla obvyklá  cena vozidla 

Škoda Fábia  1,4i 16V

rz 4B7 37 76

vyčíslena na hodnotu 33 400 Kč

Slovy : * třicettřitisícčtyřista korun českých *
 

cena  je  stanovena včetně  DPH 

Ve Znojmě 26.11.2016 Ing. Forman  Jiří

Znalecká  doložka

   Znalecký  posudek jsem  podal jako znalec jmenovaný  rozhodnutím

Krajského soudu v Brně ze dne 2.5.1995 č.j.  SPR 289/94 pro základní

obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla .

Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 1186-32/16

Znalečné a náhradu nákladů / náhrada mzdy / účtuji podle připojené

likvidace .

Ve Znojmě 26.11.2016 Ing. Forman  Jiří

OTISK    KULATÉ    PE ČETĚ
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