Poř. č.: 5785/026/2020

Znalec:

Kapička Zdeněk
Křišťanova 1544/4
Praha 3 - Žižkov

Adresát:

MMM Auto s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2294/11
Praha 8 - Libeň

ZNALECKÝ POSUDEK
o ceně motorového vozidla

Počet listů:
Počet stran přílohy:
Počet předaných vyhotovení:
Počet fotografií:

11
3
1
6

_______________________________________________________________
Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,
doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

0. ÚVOD
0.1 Žadatel o znalecký posudek
MMM Auto s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2294/11
Praha 8 – Libeň
0.2. Účel vyžádání znaleckého posudku
Stanovení časové a obvyklé ceny vozidla zn. Mercedes Benz GL 350 Blue Tec
4Matic aut., RZ 5AR 1467 pro prodej.
0.3. Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena
Cena stanovena k 27. březnu 2020.
0.4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
Znalecký standard č. I, ceníky ČP a.s., IBS expert a Eurotax, archiv znalce, TP
č. UF 285331.
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1. NÁLEZ
1.1. Identifikace vozidla
Značka a typ vozidla:
Druh vozidla:
Technický průkaz série, číslo:
Datum platnosti technické prohlídky:
Výrobní číslo vozidla:
VIN nebo v. č. karosérie:
Druh karosérie:
Barva:
Výrobní číslo motoru/rok výr. (typ):
Obsah, druh, výkon motoru:
Druh a rozměr pneu prvomontáže:
Registrační značka (SPZ) vozidla:
Datum prvního uvedení do provozu:
Držitel vozidla:
Počet předchozích držitelů:
Stav počítače ujetých km:
Ujeté km podle sdělení držitele:

Mercedes - Benz 166
osobní automobil – kombi
UF 285331
15.4.2021
WDC1668241A179287
WDC1668241A179287
samonosná, 5dveřová, kombi
šedá
642826
2.987 cm3, 4dobý vznětový, 190 kW
275/50 R20 109W
5AR 1467
1.3.2013
MMM Auto s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2294/11
Praha – Libeň
1
178 110
178 110

Vozidlo bylo z původní OSVČ převedeno na finanční skupinu a pak zpět na společnost
původního majitele. Údaje na vozidle s údaji uvedenými v předložené dokumentaci souhlasily.

1.2. Údaje o opravách a poškozeních
Uvažuji, že údržba vozidla byla omezena na běžný servis bez výměny nebo CO
skupin. Vozidlo bylo provozováno pro potřeby firmy.
1.3. Výbava vozidla
Výbava vozidla odpovídala vyhlášce 341/02 Sb.
1.4. Prohlídka vozidla
Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 27.3.2020
za účasti: zástupce firmy
Místo prohlídky: Praha 9
Zkušební jízda dne: 27.3.2020
Vozidlo řídil: zástupce firmy
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1.5. Technický stav jednotlivých skupin při prohlídce
1.5.1. Motor, spojka
Mírný únik oleje, hlučnější chod, koroze výfukového potrubí, jinak stav
skupiny odpovídal stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.
1.5.2. Převodovka, rozvodovka
Mírný únik oleje, hlučnější, jinak stav skupiny odpovídal stáří, počtu ujetých
km a způsobu užívání.
1.5.3. Zadní náprava, rozvodovka, hnací hřídel
Menší mechanické poškození disků kol (originální disky MB AMG neodpovídají pro uvedeny typ). Zvětšené vůle v uložení, jinak stav skupiny
odpovídal stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.
1.5.4. Přední náprava, mech. řízení, rozvodovka, hnací hřídel
Menší mechanické poškození disků kol (originální disky MB AMG neodpovídají pro uvedeny typ). Zvětšené vůle v uložení a čepech, jinak stav
skupiny odpovídal stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.
1.5.5. Skříň karosérie
Lak je matný (zašlý) s drobnými lakovými oděrkami a mechanickým
poškozením na povrchu (P zadní dveře) – opravovaný (víko motoru), jinak stav
skupiny odpovídal stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.
1.5.6. Výbava karosérie
Drobné mechanické poškození lakovaných plastových dílů (přední a zadní
nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří), jinak stav skupiny
odpovídal stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.
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1.6. Pneumatiky
Výchozí cena pneumatik

Pneumatiky na vozidle

Výchozí ceny dle online ceníků pneumatik dostupných na internetu. Rezervní kolo (kolo na
dojetí) je součástí výbavy vozidla.

1.7. Mimořádná výbava
Druh, typ
podlážky/koberce
Součet

vých. cena stáří
1500 7+1
CČVM

Výchozí cena dle ceníků prodejen příslušenství.
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stav
dobrý
=

TH
20%

CČVM
300
300 Kč

2. POSUDEK
2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla
2.1.1. Výpočet základní amortizace
Na žádné skupině nebyla provedena CO.

Pramen event. zdůvodnění: stav tachometru a TP.

2.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

2.3. Výchozí cena vozidla
Výše výchozí ceny vozidla CN = Kč

2 193 711,--

Výchozí cena je stanovena dle ceníku SilverDAT v porovnání s ceníkem osobních automobilů
Eurotax. V ceně je zahrnuta příplatková výbava pořízená společně s vozidlem: Audio navigační systém: systém - Autopilot APS COMAND, kamera zpětná, Keyless - Go startovací
systém a zamykání centr., klimatizace komfort - autom. (Thermotronik 3-zónový), metalíza lakování, osvětlení Ambiente, paket On&Offroad, paket Zima, ostřikovač skla vyhř., topení
příd. (topení nezáv.) s ovládáním dálk., vyhřív. sedadla vpředu, rezervní kolo jako nouzové
kolo, ráfek z leh. slitiny 8,5x19 (5-dvojpaprsků), ráfek z leh. slitiny, světlomet bi-xenon. s
ovládáním adaptiv. světlometů (inteligentní systém osvětlení), zařízení pro čištění světlometu
(ostřik. zaříz.) vybavení interiéru: dřevo kořen ořechu, zařízení přívěsu závěs.

2.4. Výpočet časové ceny vozidla
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2.5. Stanovení obvyklé ceny vozidla
Koeficient prodejnosti vozidla KP = 1,40
634 700 x 1,40 = 888 580
Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení COB = ČCV x KP = 889 000,- Kč
Slovy: Osmsetosmdesátdevěttisíckorunčeských.
(COB bez DPH: 734.710,74 Kč)
Zdůvodnění koeficientu prodejnosti vozidla: koeficient prodejnosti vozidla vychází
z průměrných prodejních cen přibližně stejně starých vozidel v prodejnách ojetých vozidel na
území Prahy a okolí v uvedené době.

Poznámka: Všechny ceny jsou uvedeny s DPH!

Přílohy:
Příloha 1 – fotodokumentace
Příloha 2 – výsledek dotazu na www.kontrolatachometru.cz
Příloha 3 – výsledek dotazu na ROKVY
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Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
Městského soudu v Praze ze dne 9.5.1995 č.j. 607/91 pro základní obor:
ekonomika. Odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací motorových
vozidel.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5785/026/2020 znaleckého deníku.

Kapička Zdeněk

Dne 1. dubna 2020

Zdeněk
Kapička
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Digitálně podepsal Zdeněk Kapička
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-14986248,
o=ZDENĚK KAPIČKA, ou=1,
cn=Zdeněk Kapička, sn=Kapička,
givenName=Zdeněk,
serialNumber=P646801,
title=Znalec v oboru ekonomika
odvětví ceny a odhady - motorová
vozidla
Datum: 2020.04.07 10:22:28 +02'00'

Příloha 1
Fotodokumentace
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Příloha 2
KONTROLA TACHOMETRU
Po zadání VIN se zobrazí informace o stavech počítadla ujeté vzdálenosti
vozidla (tachometru).
Upozornění: Aplikace zobrazuje hodnoty zjištěné na počítadle ujeté
vzdálenosti vozidla při technických prohlídkách vozidla na stanicích technické
kontroly a stanicích měření emisí a nemusí odrážet skutečný (aktuální) celkový
stav ujetých kilometrů vozidla.
Seznam prohlídek
Datum prohlídky

Druh prohlídky

Stav km

15.04.2019

Pravidelná

173 484

15.04.2019

Pravidelná

173 476

10.04.2017

Pravidelná

158 602

13.07.2016

Evidencní kontrola

151 692

01.03.2016

Evidencní kontrola

148 991

24.04.2014

Evidencní kontrola

54 185

Zobrazeno 1 až 6 z celkem 6 záznamů
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Příloha 3
Výsledek dotazu ROKVY
Datum a čas dotazu:

1. 4. 2020 9:17:03

VIN (číslo karoserie):

WDC1668241A179287

Zjištěný rok výroby:

2013

Deklarovaný rok výroby (2013) se shoduje se zjištěným rokem výroby.
Tento výpis má pouze informativní charakter a byl vystaven oprávněným uživatelem
systému ROKVY.
Originální OSVĚDČENÍ ROKVY může vystavit pouze Cebia, spol. s r.o.
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