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ABSTRAKT: 
 
Práce je zaměřena na posouzení různých moţností oprav havarovaných vozidel 
s ohledem na jejich opětovné navrácení do provozu. Součástí práce je obecný 
postup oceňování ojetých motorových vozidel a havarovaných motorových vozidel. 
Na příkladu jsou dále aplikovány metody různého přístupu k opravě vozidla a 
následně vyhodnoceny jejich výsledky. Z dostupných metod byly pouţity: oprava 
v autorizovaném servisu s originálními díly, neoriginální servis s neoriginálními díly a 
oprava svépomocí za pouţití dílů z jiných havarovaných vozidel.  
 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
 
Motorová vozidla, poškození motorových vozidel, automobilový průmysl, poškozená 
vozidla 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT: 
 
Work is focused on assessing various options repairs damaged vehicles with regard 
to their reintroduction into service. Part of this work is the general procedure of 
valuation of used motor vehicles and damaged vehicles. For example, are also 
applied various methods of access to vehicle repair and subsequently evaluated their 
results. The available methods were used: repair to authorized service center with 
original parts, servicing non-genuine with non-original components and repair 
yourself, using components from other damaged vehicles. 
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1. ÚVOD 
 
Téma bakalářské práce je zaměřeno na pois různých metod přístupu k opravování 
poškozených, nebo havarovaných vozidel. 
Při současném trendu zvyšování počtu vozidel na silnicích je logické, ţe i přes snahu 
o sníţení počtu dopravních nehod k nim stále dochází a to z různých důvodů. Pro 
kaţdého účastníka silničního provozu je tedy dobré osvojit si alespoň základní 
způsoby určení ceny opravy různých částí svého vozidla. Je to výhodné zejména 
vzhledem k tomu, ţe podle vyhlášky ministerstva dopravy se nemusí volat policie 
k dopravní nehodě za několika podmínek a jednou z nich je, ţe výše poškození 
nepřesáhla celkovou cenu 100 000 Kč na obou vozidlech. Tato práce neslouţí přímo 
jako universální návod pro stanovení ceny opravy různých vozidel, ale je v ní 
zahrnuto několik základních metod oprav ukázaných na názorném příkladu a dá se 
podle ní postupovat při stanovení ceny opravy pro různá vozidla. 
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2. Oceňování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel 

 

Prohlídka vozidla 
 
Prohlídka vozidla sestává z jeho identifikace, prohlídky jeho jednotlivých skupin, 
posouzení výbavy vozidla a zkušební jízdy. 
 

Identifikace vozidla 
 
Identifikace se provádí porovnáním údajů uvedených v dokumentaci k vozidlu s údaji 
na vozidle. Zjištěné údaje se uvedou do posudku. Výslovně se uvede, zda údaje 
vzájemně souhlasí, případně zda jsou technicky přijatelné. 
 

Prohlídka a hodnocení technického stavu skupin 
 
Následující postup se pouţívá pouze v případě, kdy agregáty vozidla nejsou 
rozloţeny a jsou provozuschopné, lze tedy vyuţít metody bez demontáţní 
diagnostiky. Kromě technického stavu se – v rámci rozsahu prohlídky – posuzují i 
závady, jeţ by vylučovaly vozidlo z provozu na silnicích podle příslušných předpisů. 
 

Motor 
 
Základem posouzení technického stavu motoru je vizuální a sluchová kontrola a 
zjištění jízdních výkonů vozidla ověřením akcelerace, stoupavosti eventuálně 
maximální dosaţitelné rychlosti při jízdní zkoušce. Dále se subjektivně posuzuje 
rovnoměrnost chodu motoru, start, hlučnost, kvalita údrţby, unikání oleje, těsnost 
chladícího a palivového systému, stav výfukového potrubí a tlumiče výfuku, kouřivost 
a koroze. 
 
Nad běţný rámec je moţno provést měření výkonu a spotřeby paliva na vozidlové 
brzdě, pouţití testovacích přístrojů, měření kompresních tlaků ve válcích, tlaku 
mazacího oleje aj. 
 
U spojky se zjišťuje rovnoměrnost záběru, spolehlivý přenos kroutícího momentu při 
nejniţším převodovém stupni a seřízení zdvihu pedálu ovládání. 
 

Převodové ústrojí 
 
Zjištění technického stavu převodového ústrojí se provádí na základě subjektivního 
zjištění a posouzení funkčních vlastností jednotlivých agregátů ( moţnost a přesnost 
řazení všech stupňů, zapínání a vypínání náhonu, celková vůle mezi motorem a 
koly), dále posouzení vzhledu, stavu údrţby, koroze, hlučnosti a úniku maziv. 
 

Nápravy 
 
Posuzuje se stabilita vozidla při jízdě a brzdění v přímém směru a při jízdě zatáčkou. 
Dále se zjišťuje vůle v uloţení dílů náprav, v loţiscích, kloubech mechanismu řízení a 
převodu řízení, stav nápravnice, mostu, závěsných ramen, diskových kol, dílů 
odpruţení, pryţových dílů uloţení náprav a těsnost kolových brzd. 
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Nad běţný rámec se je moţno zjistit stav posilovače řízení, seřízení klíčů 
vzduchotlakého ovládání, brzd, tloušťku obloţení, proměřit pomocí kontrolních 
přístrojů vlastnosti tlumičů, mechanismu řízení a geometrii náprav. 
 

Skříň karoserie 
 
Vizuální prohlídkou se zjišťuj celkový vzhled, stopy po poškození a opravách, koroze, 
stav laku a protikorozní ochrana. 
 
Nad běţný rámec je moţno provést měření tloušťky laku aj. 
 

Výbava karoserie a příslušenství 
 
Zjišťuje a posuzuje se stav všech dílů výbavy, jejich vzhled, opotřebení, funkčnost, 
těsnost a stupeň koroze. 
 

Brzdová soustava 
 
Brzdová soustava netvoří samostatnou skupinu,  je zahrnuta do výbavy karoserie, 
kolové brzdy pak do náprav. Kromě aspektů uvedených u těchto skupin se dále 
subjektivně posuzuje účinnost provozní, odlehčovací a parkovací brzdy. 
 
Nad běţný rámec je moţno provést kontrolu brzd, nejlépe měřením délky brzdné 
dráhy nebo brzdného zpomalení, se současným posouzením stability vozidla při 
brzdění. Je moţno provést i zkoušku na válcové stolici pro zkoušení brzd, která však 
nemůţe nahradit zkoušku jízdní. 
 

Pneumatiky 
 
Pláště pneumatik se posuzují podle skutečného stavu, kromě opotřebení je třeba 
přihlíţet téţ k případným poškozením a výrazním znakům stárnutí pryţe. 
 
Pláště rozlišujeme na neprotektorované a protektorované. Je-li plášť ojet na 
minimální povolenou výšku profilu dezénu (1 mm), činí jeho hodnota 10% z hodnoty 
téhoţ pláště továrně nového, nebo protektorovaného. 
 
Je-li pneumatika výrazně poškozena, či vykazuje-li výrazné znaky stárnutí, je její 
hodnota nulová. 
 
V případě, ţe se setkáme s pneumatikou s duší, je duše hodnocena stejně, jako 
příslušný plášť. 
 

Posouzení výbavy vozidla 
 
Porovnává se, zda výbava vozidla (zejména výbava karoserie) odpovídá údajům 
výrobce pro daný typ a model. Do nálezu se uvede buď, ţe výbava odpovídá, nebo 
neodpovídá (rozdíly se rozepíši do detailů). Dále se uvádí mimořádná výbava ( druh, 
typ, stáří, v případě doloţení dokladů i pořizovací cena těchto dílů). 
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Zkušební jízda 
 
Zkušební jízda se provádí pokud moţno po prohlídce jednotlivých skupin. Vozidlo při 
zkušební jízdě řídí obvykle vlastník vozidla nebo jím pověřená osoba. 
 
 

2.1. Stanovení redukované technické hodnoty vozidla 
 

Stanovení základní amortizace (ZA) 
 
Základní amortizace se stanoví na základě doby provozu vozidla (DP) a počtu 
ujetých kilometrů (PKM). Pokud byla některá skupina vyměněna nebo podrobena 
celkové opravě (CO), pak se pro ni uvaţuje DP i PKM od data této výměny. Pro daný 
druh vozidla se z amortizačních stupnic zjistí základní sráţka za dobu provozu (ZAD) 
a za počet ujetých kilometrů (ZAP). Základní amortizace je potom aritmetickým 
průměrem těchto hodnot. 
 
U některých vozidel se stanovuje pouze doba provozu, jedná se například o veškerá 
přípojná vozidla, postranní vozíky, traktory, mopedy a podobně. 
 
Obecně lze říci, ţe amortizační stupnice lze pouţít pokud, se jedná o vozidla ne 
starší neţ 20 let, v opačném případě tyto slouţí spíše informativně. Dále platí, ţe 
cena jednotlivých částí nebo celku je minimálně stanovena na 10%  pořizovací ceny. 
Tuto hranici lze sníţit v případě poškození bez moţnosti opravy. Naopak v případě 
výtečného stavu se maximální cena stanovuje nejvýše 20-30% ceny nového vozu, či 
jeho součástí. 
 

Stanovení technického stavu při prohlídce 
 
Pojmem základní amortizace se vyjadřuje vliv opotřebení na vlastnosti vozidla. 
Sníţem hodnoty nového vozidla o amortizaci je vytvořen srovnávací vzorek, tzv. 
etalon, jehoţ technický stav je přímo úměrný stáří a míře opotřebení způsobené 
provozem vozidla. Ohodnocení ojetého vozidla je tedy porovnání jeho technického 
stavu a opotřebení vůči etalonu a vyhodnocení, zda je posuzované vozidlo v lepším, 
či horším stavu. Odchylky od tohoto stavu jsou potom vyjádřeny pomocí procentuální 
přiráţky, či sráţky k základní amortizaci. Korekce v hodnotě 0% znamená, ţe vozidlo 
odpovídá svým stavem stáří a počtu ujetých kilometrů a jeho hodnota je stejná jako u 
etalonu. Sráţkou 20% se rozumí, ţe vozidlo je v horším celkovém stavu, neţ je u 
vzorku se stejnými hodnotami najetých kilometrů a stáří, hodnota ceny vozidla je tedy 
sníţena o 20%. Přiráţkou 10% je rozuměno, ţe vozidlo je v lepším stavu, neţ u 
etalonu a je tedy k jeho hodnotě přičteno 10% ceny. Cenu vozidla, či případné sráţky 
lze ovlivnit dodrţováním servisních intervalů a včasnou výměnou opotřebených dílů 
tak, aby se předešlo většímu poškození vozidla. 
 

Stanovení výchozí ceny vozidla [CN] 
 
Ve starších pramenech se uvádí, ţe v případě ohodnocování vozidla, jehoţ výroba 
byla ukončena a není lze moţno dohledat pořizovací cenu vozidla, ţe se při 
stanovení ceny obrátíme na pojišťovnu, u které bylo vozidlo pojištěno a ta by měla 
být schopna cenu vozidla vyčíslit na základě poskytnutých havarijních pojištění pro 
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tento typ vozidla. Dnes je jiţ běţnou praxí, ţe pro toto lze velmi efektivně vyuţít 
internetu, tedy vyhledání stejného typu vozidla a porovnání jeho výbavy a stáří vůči 
námi posuzovanému vozidlu. 
 

Stanovení redukované výchozí ceny vozidla [CR] 
 
Tímto se rozumí stanovení ceny holého vozidla bez disků kol, pneumatik a bez 
dalších součástí, které nejsou součástí dané výbavy vozidla. Nezahrnuje se tedy 
speciální výbava a výbava na přání zákazníka. Součet všech těchto nákladů se 
posléze odečte od ceny pořizovací. 
 

Stanovení časové ceny pneumatik na vozidle [CČPV] 
 
Pro pneumatiky se stanoví cena pneumatiky tak, ţe se posoudí míra jejich 
opotřebení a jejich okamţitý stav. Kaţdá pneumatika se posuzuje jednotlivě včetně 
rezervního kola, jeli toto součástí vozidla. Cena pneumatik je poté dána součtem 
ceny jednotlivých pneumatik. 
 

Stanovení časové ceny mimořádné výbavy vozidla [CČVM] 
 
Pro jednotlivé díly mimořádné výbavy se stanoví jejich pořizovací cena. Dále jejich 
technická hodnota, zda splňuje účel, pro který byla pořízena, její správná funkce a 
zahrnou se i úpravy nestandartnímy díly či pracemi. Výsledná cena je tedy dána 
odečtením ceny nefungujících, nebo pozměněných součástí mimořádné výbavy. 
 

Výpočet časové ceny vozidla [CČV] [1] 
 
Časová cena vozidla se stanoví jako součin redukované výchozí ceny vozidla a 
redukované technické hodnoty. Dále se přičte časová cena pneumatik na vozidle a 
hodnota dílů mimořádné výbavy, označené jako součást vozidla. Vzorec pro výpočet 
je tedy: 
 

𝐶Č𝑉 =
𝑇𝐻𝑅𝑉 ∗ 𝐶𝑅

100
+ 𝐶Č𝑃𝑉 + 𝐶Č𝑉𝑀 (2.1) 
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2.2. Stanovení obecné ceny vozidla 
 

Stanovení koeficientu prodejnosti [KP] [1] 
 
V případě, ţe koeficient prodejnosti není k dispozici z oficiálních pramenů, určí se 
z prodejních a časových cen vozidel stejného či srovnatelného typu, dosahovaných 
ve sledovaném období a místě shodném s oceňovaným vozidlem. 
Stanovení koeficientu se tedy potom stanoví tak, ţe z jiţ uskutečněných prodejů 
vozidel se zjistí jejich technický stav a jejich časová hodnota. 
Pro daný typ se koeficient prodejnosti stanoví podle některého ze vztahů: 
 

𝐾𝑃 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 č𝑎𝑠𝑜𝑣á
=

 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛
𝑛

 č𝑎𝑠𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛
𝑛

=
 𝐾𝑃

𝑛
 (2.2) 

 
kde KPi je poměr mezi prodejní a časovou cenou vozidla „i“ ze souboru jiţ prodaných 
„n“ vozidel. Dostatečný počet prodaných vozidel pro stanovení KP je 15, není-li 
moţné zjistit prodejní ceny u daného počtu vozidel, zohlední se pouze všechny 
uskutečněné prodeje. Statistický významně odchylné hodnoty  se do výpočtu 
nezahrnují. 
 

Výpočet obecné ceny vozidla [COB] 
 
Obecná cena vozidla se stanoví z hodnoty známé časové ceny vozidla a koeficientu 
prodejnosti dle vzorce: 
 
 

𝐶𝑂𝐵 = 𝐶Č ∗ 𝐾𝑃 (2.3) 

 
Ve studované literatuře se dále uvádí, ţe při posuzování hodnoty uţitkových vozidel 
se takto nedá postupovat z důvodu, ţe trh s těmito ojetými vozidly prakticky 
neexistuje. V současnosti je tento trh velmi rozsáhlý a postup při stanovení ceny 
vozidel této kategorie je praktický totoţný se stanovováním ceny osobních ojetých 
vozidel a stejně tak i ostatních vozidel aţ na některé speciální kategorie, například 
vojenské techniky. 
 

Stanovení ceny samostatných dílu vozidla 
 
Při stanovení ceny jednotlivých částí vozidla se postupuje stejně jako při posuzování 
ceny celého vozidla. Pokud by se jednalo o díly, které svým charakterem 
neodpovídají běţným dílům motorových vozidel, můţeme spolupracovat se znalcem 
příslušného odvětí a formou znaleckého posudku eventuálně konzultace. Tato 
spolupráce se doporučuje i u obdobných dílů mimořádné výbavy, které jsou 
označeny jako součást vozidla. 
 

Oceňování speciálních vozidel 
 
Za speciální vozidla se pro daný účel povaţují vozidla, jejichţ část se shoduje 
s běţně sériově vyráběnými typy osobních, respektive nákladních vozidel, případně 
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autobusů a na tuto část je zhotovena zvláštní nástavba, zejména pracovní stroje – 
jeřáb, rypadlo, domíchávač a podobně. 
 

Oceňování vozidel při omezené moţnosti prohlídky [1] 
 
V případě, ţe jsou agregáty vozidla rozloţeny, pak lze přímou kontrolou rozměrů 
součástí a kontrolou stavu funkčních ploch stanovit stupeň opotřebení a narušení -
 degradace materiálu a podobně.  
Pokud agregáty vozidla nejsou rozloţeny a nejsou provozuschopné, pak se posuzuje 
pouze zevní prohlídkou rozsah poškození a stupeň narušení povrchu dílů korozí. Na 
funkčnost a stupeň opotřebení můţe přibliţně usuzovat nepřímo z doby provozu 
(DP) a charakteru předchozího provozu a počtu ujetých kilometrů, případně 
z charakteristických znaků usoudit i stav věci před poškozením. 
Při ocenění k datu značně předcházejícímu se kromě vlivu DP a PKM zhodnocují i 
skutečnosti zjištěné při pozdější prohlídce a zpětně se usuzuje jejich technický stav 
k datu předcházejícímu. I zde se ovšem jedná o přibliţné zjištění technického stavu 
dané části, nebo součásti. 
V případě ţe vozidlo nelze prohlédnout, například došlo-li k jeho odcizení, postupuje 
se obdobně jako v předchozím případě, tedy je nutno vyţít veškeré dostupné 
informace dle servisních prohlídek, technických prohlídek a přihlédnout k obsahu 
eventuální výpovědi. 
 

Ocenění vozidel neodpovídajících původních typu dle technického 
průkazu 
 
Jedná se o případy modernizace vozidla, změny výbavy v typové řadě, výměnu 
skupin za skupiny z jiného typu a podobně. 
Je-li vozidlo úplně modernizováno na jiný typ neţ původní (například Škoda Octavia 
rok výroby 1999 na Škoda Octavia Facelift rok výroby 2001 a mladší) nebo je 
provedena změna výbavy v téţe typové řadě, pak při stanovení výchozí ceny vozidla 
se uvaţuje s výchozí cenou vozidla odpovídajícího stavu vozidla v době posuzování 
jeho ceny. 
V případě, ţe je vozidlo sloţeno z více odlišných prvků rozdílné výbavy, nebo jiné 
motorizace, neţ odpovídá původnímu stavu, pak se při výpočty hodnoty vozidla 
uvaţuje kaţdá skupina samostatně. Skupiny odpovídající původnímu stavu se 
posuzují dle vlastní původní ceny a skupiny odpovídající druhému typu se posuzují 
dle původní ceny toho typu, případně cenou této výbavy, pokud není běţnou 
součásti výbavy u daného typu vozidla. 
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3. Výpočet hodnoty havarovaného vozidla 
 

Nález - identifikace vozidla 
 

Značka a typ vozidla: ŠKODA Fabia COMBI 1,2 htp Classic 

Druh vozidla: osobní automobil 

Technický průkaz, série, číslo: XX ****** 

Osvědčení o TP platné do: 30.8.2011 

VIN nebo výrobní číslo karosérie/rok výroby: TMBMC46Y*********/2004 

Druh karosérie (nevýplývá-li jednoznačně 
z označení nebo druhu vozidla) 

celokovová, uzavřená, kombi 

Typ motoru: HTP 

Obsah a druh, výkon motoru: 
vznětový 
1198 cm3, 47 kW/ 5 400 min-1 

Druh a rozměr pneu prvomontáţe: 165/70 R14 

Schválené změny proti původnímu typu dle 
TP: 

nejištěny 

Registrační značka (SPZ) vozidla: *J* **** 

Datum prvního uvedení do provozu: 30.4.2004 

Drţitel vozidla: ***** ******** 

Počet předchozích drţitelů: 0 

Stav počítače ujetých kilometrů: 128 000 km 

Údaje o počtu ujetých km dle sdělení drţitele: souhlasí s čítačem 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci: souhlasí 

 

Údaje o opravách 
 

a) Podle záznamů v tech. průkaze: bez záznamu 

b) Podle dokladů drţitele: bez záznamu 

c) Podle sdělení drţitele: vozidlo nebylo havarováno 

d) Zjištění na vozidle: ţádné 

 

Výbava vozidla 
 

odpovídá ano 

neodpovídá ---- 

neúplná, chybí ---- 

mimořádná ---- 
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Prohlídka a zkušební jízda 
 

Zkušební jízda 
lze provést, vzhledem k charakteru 
poškození nebyla provedena 

Stav vozidla 

Vozidlo je havarováno na přední část. 
Při kolizi došlo k poškození přední 
části vozidla, coţ je doloţeno 
fotografickou dokumentací viz obr. 3 
a 4  a označeno na schématu viz obr. 
5. 

 

Technický stav jednotlivých skupin vozidla 
 

Motor 
poškozeno chladící ústrojí, motor lze 
nastartovat 

Spojka a převodovka 
Spojka plně funkční, převodovka 
v pořádku, všechny převodové 
stupně lze zařadit 

Rozvodovka a diferenciál úměrný stavu ujetých kilometrů 

Přední náprava + řízení 

řízení ani přední náprava nejsou 
poškozeny a jejich stav odpovídá 
době provozu a počtu ujetých 
kilometrů 

Zadní náprava 
Stav je úměrný době provozu a počtu 
ujetých kilometrů 

Brzdový systém 
Stav je úměrný době provozu a počtu 
ujetých kilometrů 

Skříň karosérie 
Stav nepoškozených částí karosérie 
vozidla je úměrný době provozu a 
počtu ujetých kilometrů 

Příslušenství a výstroj karosérie 
Stav je úměrný době provozu a počtu 
ujetých kilometrů 

 

Pneumatiky 
 
Technická hodnota pneumatik THP: 60% - technicky přijatelná hodnota 
 

Mimořádná výbava 
 
Ţádné prvky mimořádné výbavy nebyly na vozidlo přikoupeny, jejich celková hodnota 
je tedy nulová. 
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Posudek - stanovení technické hodnoty vozidla 
 

Výpočet základní amortizace 
 
Skutečný počet ujetých kilometrů PSKM: 128000 km 
 
Předpokládaný roční jízdní výkon PKV: 16500 km/rok 
 
Předpokládaný počet ujetých kilometrů  PRKM: 99000 km 
 
Rozdíl v počtu ujetých kilometrů RKM:  
 PSKM – PRKM 29000 km 
 
Koeficient najetých km KKM: 
 pod 20 000 km 1 %/1000 km 
 nad 20 000 km 0,50%/1000 km 
 
Koeficient vlivu skutečně najetých km KAM:  
 RKM * KKM * 10-3  74 % 
 
Doba provozu DP: 72 měsíců 
 
Základní amortizace za dobu provozu ZAV: 50 % 
 
Celková základní amortizace ZA: 62 % 
 
Výchozí cena: CN: 303000 Kč 
 
Prodejní hodnota vozidla: = CN * (1 - ZA) 115 140 Kč 
 
 

 

Obr. 3.1: graf stárnutí vozidla - amortizační křivka (převzato z [1]) 
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Ceny srovnatelných vozidel podle typu a počtu ujetých kilometrů vozidel na trhu 
s ojetými vozidly: 
 
Škoda Fabia Combi Classic 1,2/47kW [7] 109900 Kč 
 
Škoda Fabia 1,2 HTP Combi [8] 129900 Kč 
 
Škoda Fabia 1.2 HTP Combi [9] 4300 € = 4300*25,8 =  111000 Kč 
 

Další způsob mnohdy vyuţívaný pro orientační určení ceny ojetého 
vozidla je pomocí programu TAXexpert [3]: 
 
Aplikace pro výpočet průměrné trţní hodnoty vozidla vybraného z rozsáhlé databáze 
oficiálně i individuálně dováţených vozidel. Výpočet je zaloţen na vlastní metodice 
vycházející z více neţ desetileté zkušenosti s monitorováním a vyhodnocováním trhu 
s ojetými i novými vozidly. 
 
Oceňování je moţné provádět na zvoleném trhu, v současné době je zpracována 
databáze českého trhu v kompletním rozsahu vozidel databáze IBS expert a 
slovenského trhu v rozsahu osobních, terénních a lehkých uţitkových vozidel. 
Maximální stáří oceňovaných vozidel je omezeno na 12 let. 
 

Obr. 3.2: ukázka ocenění vozidla v aplikaci TAXexpert (převzato z [3]) 
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Příklad havarovaného vozidla: 
 

 

Obr. 3.3: čelní pohled na havarované vozidlo pro ukázkový výpočet 

 

Obr. 3.4: havarované vozidlo Škoda FABIA 1,2 HTP Combi Classic 
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4. Metody oprav 
 

Pouţití originálních náhradních dílů a originálního servisu 
 
Tato metoda je nejméně pracná a nejméně časově náročná. K náhradním dílům i 
k dílenské práci je poskytována plná záruka. Takový způsob opravy je nejnákladnější 
ze všech různých způsobů opravy vozidla. Obvyklá cena za jednotku dílenské práce 
je 400 Kč/hodina u mechanických prací a 500Kč/hodina u lakýrnických prací 
v originálním servisu značky Škoda auto. Cena vyplývá z tabulek sestavených pro 
jednotlivé úkony opravy vozidla. 
 

Pouţití neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního servisu 
 
Pokud budeme k opravě vozidla postupovat tak, ţe ho k postoupíme neoriginálnímu 
servisu nemělo by se jednat o to, ţe tento servis nedosáhne stejné úrovně opravy 
jako značkový. Co se můţe stát je to, ţe tento servis nebude mít dostupné všechny 
náhradní díly do druhého dne od přijetí vozidla do opravy. Navíc některé opravy 
vyţadují speciální přípravky, které jsou nutné k jejich opravě. Toto by ovšem měl 
přijímací technik vědět a při přejímání vozidla do opravy s tímto zákazníka seznámit. 
Hodinová sazba u neoriginálních servisů nebude tak vysoká jako u autorizovaných, 
ale i tak se cena nedostane pod hodnotu 250 Kč/hodina. 
 

Pouţití neoriginálních náhradních dílů a svépomocné opravy 
 
Tato metoda není náročná finančně, ale přistoupit k lze pouze v případě, ţe jsme 
dostatečně manuálně zruční, máme prostor pro provádění opravy, nářadí a alespoň 
základní znalosti opravárenské činnosti na vozidlech. Moţnosti opravy svépomocí 
jsou velice omezené. Dají se takto ušetřit nemalé finanční prostředky, ale doba kdy 
se vozidla typu Škoda 100L a podobné opravovaly prakticky na parkovišti jsou dnes 
jiţ v nenávratnu. Obecně lze říci, ţe svépomocí lze provést demontáţ poškozených 
částí vozidla a případná kompletace těchto částí po lakování, ale opravy většího 
rozsahu provádět touto metodou nelze. 
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4.1. Způsob opravy v originálním servise 
 
Cena opravy je stanovena jako součet ceny náhradních dílů a ceny práce nutné 
k opravě vozidla. 
 

 

Obr. 4.1: schéma poškození vozidla 

  



 

- 20 - 
 

Tab. 4.1: Ceny originálních náhradních dílů 

Název dílu počet kusů cena s DPH [Kč] 

Světlomet přední – levý 1 3576 

čelní sklo – čiré 1 3252 

přední mříţka (maska)  1 2388 

přední nárazník pro lak 1 3720 

lišta předního nárazníku P+L 2 454 

mříţka předního nárazníku střed  1 329 

mříţka předního nárazníku P+L  2 87 

výztuha předního nárazníku  1 2388 

přední kapota  1 6000 

panty kapoty P+L 2 409 

přední blatník L  1 3120 

přední plastové nadkolí - L 1 851 

přední čelo motorového prostoru 1 1842 

horní příčka předního čela 1 2760 

přední dveře kombi - L 1 7752 

chladič vody 1 3858 

 
 

Celková cena náhradních dílů  43 736 Kč 

 
Cena mechanických prací na vozidle před lakováním 
 
Mechanická práce 23 hodin sazba 400 Kč/hod 
 

Celková cena mechanických prací  9 200 Kč 
 
Cena lakýrnických a mechanických prací na lakování dílů vozidla 
 
Mechanická práce (příprava lakování) 8,7 hodiny sazba 400 Kč/hod 
 
Lakýrnické práce 11,5 hodiny sazba 500 Kč/hod 
 

Součet ceny práce  9 320 Kč 
 
Lakýrnický materiál 86 j. 127,5 Kč/jednotka 
 

Celková cena lakování vozidla  20 195  Kč 
 

 
Celková cena opravy vozidla   73 131 Kč 
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4.2. Způsob opravy v neautorizovaném servise 
 
Cena opravy je stanovena stejně jako v autorizovaném servisu jako součet ceny 
náhradních dílů a ceny práce nutné k opravě vozidla. 
 
Pro nalezení ceny neoriginálních náhradních dílu lze vyuţít například internetové 
stránky: www.autokelly.cz 
 

 

Obr. 4.2: vyhledávání v průvodci náhradních dílů (převzato z [4]) 

 

Tab. 4.2: Ceny neoriginálních náhradních dílů 

Název dílu počet kusů cena s DPH [Kč] 

Světlomet přední – levý 1 1589 

čelní sklo – čiré 1 2858 

přední mříţka (maska) - ORIGINÁL 1 2388 

přední nárazník pro lak - ORIGINÁL 1 3720 

lišta předního nárazníku P+L - ORIGINÁL 2 454 

mříţka předního nárazníku střed - ORIGINÁL 1 329 

mříţka předního nárazníku P+L - ORIGINÁL 2 87 

výztuha předního nárazníku - ORIGINÁL 1 2388 

přední kapota - ORIGINÁL 1 6000 

panty kapoty P+L 2 298 

přední blatník L - ORIGINÁL 1 3120 

přední plastové nadkolí - L 1 294 

přední čelo motorového prostoru 1 1842 

horní příčka předního čela 1 1503 

přední dveře kombi - L - ORIGINÁL 1 7752 

chladič vody 1 1097 

 
Z tabulky je patrné, ţe některé náhradní díly jsou dostupné pouze v originálním 
provedení a je nevyhnutelné jejich pouţití. 
 

Celková cena náhradních dílů  36 558 Kč 
 

http://www.autokelly.cz/
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Cena mechanických prací na vozidle před lakováním 
 
Mechanická práce 31 hodin sazba 300 Kč/hod 
 

Celková cena mechanických prací  9 300 Kč 
 
Cena lakýrnických a mechanických prací na lakování dílů vozidla 
 
Mechanická práce (příprava lakování) 8,7 hodiny sazba 350 Kč/hod 
 
Lakýrnické práce 11,5 hodiny sazba 450 Kč/hod 
 

Součet ceny práce  8 220 Kč 
 
Lakýrnický materiál: - přípravný materiál 1 770 Kč 
 - zákl. barva + plnič 1 100 Kč 
 - barva + ředění 4 320 Kč 
 

Celková cena lakování vozidla  15 410  Kč 
 
 

Celková cena opravy vozidla   61 268 Kč 
 
 
 
 

4.3. Způsob opravy svépomocí 
 
Cena náhradních dílů je shodná jako u předchozí metody. Nabízí se moţnost pouţití 
náhradních dílů z vozidel havarovaných (z vrakoviště), jednalo by se o pouţití 
originálních dílů za niţší cenu. Tento způsob obstaraní náhradních dílů je pro 
autorizovaný i neautorizovaný servis naprosto nepřípustný, nebude se tato moţnost 
tedy zahrnovat do metody svépomocné opravy. Je to ovšem moţnost, kterou je 
nutné zmínit, zejména pokud bychom uvaţovali pouţití kompletních karosářských 
dílu lakovaných v barvě námi opravovaného vozidla, protoţe v tomto případě 
ušetřené náklady na lakování jsou nemalé. 
 
Pro výpočet ceny opravy svépomocí je vyuţito kombinace s opravou v 
neautorizovaném servisu. Práce v servisu je sníţena o námi vykonanou část opravy, 
kde se jedná o demontáţ poškozených dílů, základní přípravu pro lakování a 
kompletaci částí vozidla po lakování, jako jsou světlomety, nárazník, blatník 
s nadkolím, kapota a části masky. 
 
Při opravě vozidla vlastními silami existují různé druhy literatury, které mohou při 
opravách pomoci. Jako příklad lze pouţít: [5] 
Jak na to? - Škoda Fabia od 1/00, autora Hans-Rudiger  Etzold od nakladatelství 
Kopp, Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Manuály JAK NA TO". 
Příručka popisuje údrţbu a opravy automobilů ŠKODA FABIA a je vhodná pro 
profesionály i amatéry. 
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Obr. 4.3 ukázka z knihy Jak na to? (převzato z [5]) 
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Celková cena náhradních dílů  36 558 Kč 
 
Cena mechanických prací na vozidle před lakováním 
 
Mechanická práce 16 hodin sazba 300 Kč/hod 
 

Celková cena mechanických prací  4 800 Kč 
 
Cena lakýrnických a mechanických prací na lakování dílů vozidla 
 
Mechanická práce (příprava lakování) 3,5 hodiny sazba 350 Kč/hod 
 
Lakýrnické práce 11,5 hodiny sazba 450 Kč/hod 
 

Součet ceny práce   6 400 Kč 
 
Lakýrnický materiál: - přípravný materiál 1 770 Kč 
 - zákl. barva + plnič 1 100 Kč 
 - barva + ředění 4 320 Kč 
 

Celková cena lakování vozidla  13 590  Kč 
 
 

Celková cena opravy vozidla   54 948 Kč 
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5. Vyhodnocení výsledků dosaţených pomocí 
různých způsobů opravy 

 
Při vyhodnocování výsledků dosaţených při jednotlivých způsobech opravy je nutné 
zohlednit kvalitu provedené práce s ohledem na jejich finanční a časovou náročnost. 
Rozhodně nejkvalitnější odvedená práce bude při opravě v autorizovaném servisu, 
protoţe pracovníci jsou speciálně proškoleni pro opravárenskou činnost na daném 
typu vozidla a jejich zkušenosti při provádění oprav je rozhodně větší neţ u servisu, 
který není zaměřený přímo na jednu konkrétní značku a kaţdému mechanikovi se 
během jeho práce dostane do rukou spousta různých typů vozidel. Další výhodou 
autorizovaných servisů je přímý kontakt s výrobcem vozidel, to je výhodné zejména 
v případech, pokud se na vozidle vyskytne závada, kterou se nedaří odstranit při 
běţných postupech opravy. 
 
 
Škoda auto uvádí jako následující komentář k originálním dílům z jejich výroby: [6] 
 
Víte, ţe Škoda originální díly jsou identické s těmi díly, které byly pouţity při výrobě 
Vašeho vozu? Ţe společně prošly nejen všemi inovacemi, ale i náročnými testy, 
kterým jsou podrobovány jednotlivé díly ze sériové výroby?  
 
Jediná správná volba pro Váš vůz 
 
 
Jako výrobce Vašeho vozu víme nejlépe, jaké parametry musí jednotlivé díly 
splňovat, aby nenarušily jeho bezporuchový chod. Doporučujeme Vám pouţívat 
Škoda originální díly, protoţe to nejsou díly pouze náhradní, ale v pravém smyslu 
originální. 
 
Jaké jsou hlavní výhody Škoda originálních dílů? 

 Mají špičkovou kvalitu.  

 Jsou maximálně spolehlivé.  

 Jsou 100% funkční.  

 Zaručují bezpečnost.  

 Mají dlouhou ţivotnost.  

 Neustále procházejí inovačními změnami.  

 Jsou identické s původními díly ze sériové výroby.  

 Absolvovaly náročné testy.  
 
Jsou vţdy snadno dostupné u všech autorizovaných servisních partnerů Škoda.  
Na všechny Škoda originální díly je samozřejmě poskytována záruka: 
dvouletá záruka na všechny díly,  
prodlouţená záruka 4 roky na střední a zadní díly výfuku vozů Fabia, Roomster, 
Octavia a Superb zakoupené po 1. lednu 2006. 
 
Myslíme na Vás déle 
 
S nabídkou Škoda originálních dílů pro Váš vůz na Vás myslíme nejen po celou dobu 
jeho sériové výroby a zákonem daných pěti let po jejím skončení.  
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V neautorizovaném servisu se dá očekávat také kvalitně odvedená práce, která bude 
vzhledem k povaze servisu zřejmě časově více náročná. Výsledek opravy by měl být 
obdobný jako u autorizovaného servisu, případně ne o mnoho horší. 
 
Při opravě svépomocí lze dosáhnout výsledků úměrných naší manuální zručnosti a 
kvalitě informací získaných o opravování konkrétního typu vozidla. Záleţí 
individuálně na jednotlivé části vozu a kvalitě práce na něm odvedené. Pro někoho 
můţe být tento způsob opravy zábavou, aktivním odpočinkem od náročného 
zaměstnání a nebo koníčkem. Od toho se odvíjí úroveň opravy, podle toho jestli se 
při opravě pospíchá za účelem ušetření finančních prostředků a nebo je to určitý 
způsob sebe realizace. 
 

5.1. Dosaţené ceny při aplikaci různých metod opravy 
 
Celková cena opravy vozidla - AS  73 131 Kč 
 
Celková cena opravy vozidla - NS 61 268 Kč 
 
Celková cena opravy vozidla - SP 54 948 Kč 
 

Obr. 5.1: graf znázornění ceny různých způsoby opravy 

 
Z grafu je patrný rozdíl mezi cenou oprav pomocí různých metod. Jak jiţ bylo 
předesláno nejdraţší varianta je vyuţití AS. Cena v NS odpovídá svou výší úrovni 
kvality práce oproti AS. Poslední moţnost opravy byla kalkulována s ohledem na 
základní vybavení a prostory na opravu vozidla dostupné pro mou osobu. Tato cena 
bude rozdílná u kaţdého individuálně podle jeho moţností. 
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6. Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo provést posouzení jednotlivých přístupů k opravám 
poškozených vozidel s ohledem na moţnost jejich opětovného uvedení do provozu 
v závislosti na zůstatkovou cenu a jejich ekonomické hodnocení s aplikací na 
konkrétním příkladu. 
 
Z názorného příkladu vyplývá, ţe pokud chceme dosáhnout co moţná nejkvalitnější 
opravy, která nebude sniţovat hodnotu vozidla, vyuţijeme originálních dílů a 
opravárenské činnosti některého z autorizovaných servisů. V případě, ţe chceme 
ušetřit finanční prostředky vyuţijeme co moţná nejvíce naše vlastní moţnosti pro 
opravu vozidla a nebo alespoň částečnou opravu či přípravu pro lakování. Oprava 
v neautorizovaném servisu je střední cesta mezi těmito dvěma variantami, kde za 
poměrně rozumnou cenu dosáhneme přiměřeně kvalitní úrovně opravy. 
 
Rozhodně je nutné, aby se k opravě přistupovalo zodpovědně a některé důleţité 
části vozidla byly opravovány pouze odborníky, toto se týká zejména částí řízení a 
brzd. Protoţe pokud by při dopravní nehodě bylo odbornou expertýzou zjištěno, ţe 
příčinou nehody byla neodborná manipulace s řízením, či brzdami vozidla, potom by 
pojišťovna mohla upustit od pojistného plnění. 
 
Dalším účelem této práce je, aby i laikovi umoţnila utvořit si představu o ceně opravy 
různých částí jeho vozidla a ukázala tři základní přístupy k opravování havarovaných 
vozidel. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 
ZA  - základní amortizace 
DP  - doba provozu 
PKM  - počet ujetých kilometrů 
CO  - celková oprava 
ZAD  - sráţka za dobu provozu 
ZAP  - sráţka za počet ujetých kilometrů 
CN  - výchozí cena vozidla 
CR  - redukovaná cena vozidla 
CČPV  - časová cena pneumatik na vozidle 
CČVM  - časová cena mimořádné výbavy vozidla 
CČV  - časová cena vozidla 
KP  - koeficient prodejnosti 
COB  - obecná cena vozidla 
PSKM  - počet skutečně ujetých kilometrů 
PKV  - předpokládaný roční jízdní výkon 
PRKM  - předpokládaný počet ujetých kilometrů 
RKM  - rozdíl v počtu ujetých kilometrů 
KKM  - koeficient ujetých kilometrů 
KAM  - koeficient vlivu skutečně ujetých kilometrů 
AS  - autorizovaný servis 
NS  - neautorizovaný servis 
SP  - oprava svépomocí 
THRV  - tovární hodnota redukované ceny vozidla 


	Bakalarka_hlavicka.pdf
	Bakalarka_rousek.pdf

