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Abstrakt (vzor) 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou používaných způsobů třídění osobních automobilů. 

Návrhem vhodného způsobu třídění produkce značky AUDI pro potřeby aplikace 

oceňovacích metod. Dále pak stanovením koeficientu technické úrovně. Pro stanovení 

koeficientu technické úrovně byla zvolena metoda párového parametrického porovnání 

vycházející ze Saatyho metody a metoda přepočtu historických cen. 

 

Abstract 

This thesis analyzes used ways of cars classifications. Proposal suitable sorting methods 

production the Audi brand for application of valuation methods. Furthermore, the coefficient 

of determination technical level. For coefficient of technical levels was chosen method of 

parametric paired comparison, based on Saaty method and the method of calculating historical 

cost. 
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1  ÚVOD 

1.1 FORMULACE PROBLÉMOVÉ SITUACE 

Při oceňování motorových vozidel se často využívá metody založené na stanovení 

časové ceny vozidla a koeficientu jeho prodejnosti. Při stanovení časové ceny bývá obtížné 

stanovení výchozí ceny vozidla v případech, kdy se dané vozidlo přestane na trhu prodávat 

jako nové. V takových případech je nutno výchozí cenu stanovit cenovým a parametrickým 

porovnáním výrobku oceňovaného s modernějším výrobkem, pro který známe prodejní cenu. 

Z toho vyplývá, že je pro potřeby oceňování vozidel konkrétní značky účelné navrhnout 

metodiku zpracování údajů o produkci značky, tak aby umožnila rychlou orientaci v aktuální 

produkci a sloužila jako nástroj pro další cenová a parametrická porovnávání vozidel dříve 

vyráběných s vozidly, která se k datu ocenění prodávají na trhu jako nová. 

Jedním z významných výrobců osobních automobilů patří automobilka AUDI.  

Německá automobilka AUDI vyrábí luxusní automobily. Sídlo této společnosti najdeme 

v  Ingolstadtu v Bavorsku [1]. Audi spadá pod koncern Volkswagen Group a honosí se 

titulem nejstaršího německého výrobce automobilů. Koncern Volkswagen Group dále 

produkuje značky: Volkswagen, Škoda, Seat, Lamborghini, Bugatti, Scania, Bentley  

a Porsche [2]. Automobilka AUDI dodává na trh ČR čtrnáct základních modelů značky. 

Z hlediska prodeje nových vozidel se AUDI na českém trhu podílí zhruba 1,7 % [3]. 

1.2 HISTORIE AUDI 

Historie automobilky AUDI sahá až do roku 1899, kdy August Horch založil svoji 

první automobilku. Dnes je značka AUDI součástí koncernu Volkswagen, který vyrábí 

vozidla dalších 8 značek (viz výše). 

Automobilku Audi založil August Horch. Nejprve tomu předcházelo pár nezdařilých 

pokusů o založení automobilky v Kolíně nad Rýnem, ze kterého se musel přesunout  

do saského Cvikova. Jméno Audi vzniklo po inspiraci jeho synem, který zrovna studoval 

latinu. Německé slovo horch znamená česky přídavné jméno „naslouchací“, ale do latiny je 

slovo přeloženo jako audi. Chvíli po založení automobilky se dostavily první úspěchy.  
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Obrázek č. 1: August Horch [4] 

V roce 1932 Audi splynulo do konglomerátu čtyř značek zvaných Auto Union 

společně s Horchem, Wandererem a DKW. Po té vzniklo logo ze čtyř kruhů, které 

symbolizovalo spojení výše jmenovaných značek, dnes už symbolizuje pouze značku Audi.  

Auto Union ve třicátých letech proslavily úspěchy na závodních okruzích. Bernrad Rosmayer 

se snažil překonat v roce 1938 rychlostní rekord. Tento rekord nebyl překonán, ale dostal se 

přes hranici 420 km/h. Po druhé světové válce si zbytky rozbombardované továrny odvezli 

Rusové do Moskvy coby válečnou trofej včetně několika nezničených závodních strojů 

značky.  Auto Union přesunulo svoji produkci do Ingolstadtu a v roce 1958 a díky 

Marshallova plánu Auto Union koupil Mercedes-Benz, pár let později v roce 1965 se Audi 

vrátilo zpět, kdy konglomerát získal Volkswagen a spojil Auto Union s automobilkou NSU.  

V roce 1969 tak vznikla společnost Audi NSU Auto Union jako dceřiná společnost 

Volkswagenu a postupem času se z ní vyvinulo Audi AG. Dnes pod Audi spadá taktéž 

například španělský SEAT a italské Lamborghini [5]. 

Automobilku Audi také proslavily obzvlášť některé závodní modely. Na berlínském 

rychlostním okruhu AVUS se vozy proslavili rychlostními rekordy. Za vznikem závodních 

speciálů stál známý německý konstruktér Ferdinand Porsche. Přišel tehdy s novým 

uspořádáním koncepce automobilu, kde byl motor umístěn uprostřed, vůz díky tomuto 

disponoval vynikající dynamikou. Tým Auto Union těžil taky z podpory říšského kancléře 

Adolfa Hitlera, jehož vláda byla ochotna poskytnout z 13,2 milionu říšských marek k účasti 

na velkých cenách 2,7 milionu. V letech 1934 až 1939 se různé modifikace závodních 

speciálů zúčastnili 61 závodů, z nichž 42x slavili vítězství [5]. 
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Obrázek č. 2: Auto Union [6] 

Šéf Volkswagenu Heinrich Nordhoff nařídil ukončení výroby poté, co jeho 

automobilku v prosinci roku 1964 získala od Mercedesu Auto Union. Automobilka Audi tak 

mohla zaniknout. Ludwig Kraus, konstruktér zaměstnaný v továrně v Ingolstadtu v rozporu  

s veškerými příkazy potají pracoval na novém modelu. Nový vůz poháněl vodou chlazený 

čtyřválec o výkonu sto koní, který poháněl přední nápravu, čím Kraus rozvíjel koncepci 

předcházejícího modelu F103. Poté Kraus představil svůj počin šéfu Volkswagenu Heinrichu 

Nordhoffovi jako prototyp připravený na výrobu. Během osmi let se tohoto modelu vyrobilo 

přes osm tisíc exemplářů a tohle bylo základ pro pozvolný průnik značky prémiové [5]. 

 
Obrázek č. 3: AudiF103 [7] 

Díky pohonu všech kol quattro se značka v osmdesátých letech dostala tam, kde dnes 

je. Automobilka se proslavila taktéž díky modelu Quattro, které navrhl hlavní designér značky 

z počátku osmdesátých let Hartmut Warkss. Audi Quattro disponovalo přeplňovaným 

motorem a spolu s pohonem všech kol. Původní myšlenka avšak pochází od konstruktéra 

Jörga Bensingera. Původní AUDI Quattro by mohlo konkurovat dnešním vozům. 

Přeplňovaný pěti válec o výkonu 200 koní přenášel sílu motoru na všechna kola a díky 

tomuto bylo auto schopno akcelerovat z 0 na 100 km/h za pouhých 7,1 sekundy. Slovo 

quattro se stalo spojením s AUDI a dodnes znamená špičkovou techniku [5]. 

Dvě perličky: 

„August Horch nikdy nevlastnil řidičský průkaz, tedy vůdčí list, jak se kdysi říkalo. 
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Název Audi bývá někdy vykládán jako zkratka z Auto Union Deutschland  

Ingolstadt.“ [8] Význam slova audi vysvětlen (viz výše). 

Nyní automobilka AUDI spadá spolu s jinými značkami pod koncern Volkswagen  

a vyrábí čtrnáct základních automobilů v různém provedení. 

1.3 FORMULACE PROBLÉMŮ A CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Podle Zákona o oceňování majetku (dále jen ZOM) se majetek a služba oceňují cenou 

obvyklou [9], pokud zákon nestanoví jinak. „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 

rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke 

dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav 

tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry 

se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím  

a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 

vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním.“  

Mezi další způsoby oceňování dle zákona o oceňování majetku §2 odstavec 5 řadíme 

nákladový způsob, výnosový způsob, porovnávací způsob, oceňování podle jmenovité 

hodnoty, oceňování podle účetní hodnoty, oceňování podle kurzové hodnoty nebo oceňování 

sjednanou cenou [9]. 

Pro stanovení ceny obvyklé (dále jen COB) postup není podrobněji upraven. 

Použitelné tak jsou všechny obecně akceptované metody. Pro oceňování vozidel se používá 

kombinace ocenění pomocí CČ a KP, a uplatňuje se tak princip nákladový a porovnávací. 

V současné době pro způsoby oceňování majetku a služeb můžeme použít vice oceňovacích 

metod. Osobní automobily řadíme mezi majetek, věci movité. 

Cena časová, neboli časová hodnota výrobku, je snížena o částku odpovídající 

znehodnocením nebo užíváním dané věci. Cena časová je vyjádřena vztahem (1): 

  �Č = �� × ��, (1) 

kde značí CN – výchozí cenu vozidla [Kč], 

  TH – technickou hodnotu [%] 



15 

Cena nová zohledňuje veškeré inherentní vlastnosti daného výrobku bez vad 

v okamžiku dokončení jeho výroby. Tato cena se vyjadřuje v penězích a zohledňuje veškeré 

náklady na pořízení bezvadně nového továrního výrobku k datu ocenění. Při oceňování se 

cena nová označuje téže cenou reprodukční pořizovací. Cenová úroveň trhu nových výrobků 

ovlivňuje i cenovou úroveň opotřebených výrobků, proto je potřeba zohlednit výši 

dosahovaných cen nových výrobků [10]. 

„Technická hodnota vyjadřuje změnu jakosti výrobku za dobu užívání a zohledňuje 

změnu jeho funkčnosti, bezpečnosti, životnosti a ostatních znaků jakosti. Technická hodnota se 

stanoví jako poměrná hodnota (v procentech), porovnáním se stavem výrobku BTN, jehož stav 

se uvažuje vždy ve výši 100 %, …“[10] 

U výrobku, respektive modelu, který se na trhu aktuálně prodává jako nový, jeho 

aktuální cenu známe, ale zde nastává problém, že při ocenění staršího modelu, pokud 

neprobíhá stále jeho doprodej, neznáme jeho novou cenu, tudíž vztah pro výpočet. Podle 

Znaleckého standardu č. 1/2005 je potřeba cenu novou stanovit cenovým a parametrickým 

porovnáním, což vyžaduje detailní znalosti vývoje vozidel dané značky, znalosti parametrů, 

konstrukce, jednotlivých modelu a další. 

Pro potřeby této činnosti je nutno zohlednit, že produkce automobilů dané značky je 

různorodá a proto je potřeba pro aplikaci oceňovacích metod automobily dané značky vhodně 

roztřídit, aby mohly být na základě toho vybrány parametry jakosti výrobku pro porovnání.  

Automobilka AUDI má velkou variabilitu produkce. Při řešení problémů spojeného  

se stanovením ceny nové, je potřeba řešit problémy, které s touto problematikou souvisí. 

Nejprve je potřeba zanalyzovat používané způsoby třídění produkce v oblasti osobních 

vozidel a pro ty je potřeba navrhnout vhodnou strukturu třídění automobilů. Po analýze 

produkce je potřeba vybrat vhodnou strukturu parametrů pro posouzení rozvoje technické 

úrovně jednotlivých modelů na základě porovnání jejich jakosti. 
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2  STRUKTURA PRODUKCE VOZIDEL AUDI V OBLASTI 

OSOBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 

2.1 ANALÝZA SOUČASNÉHO TŘÍDĚNÍ PRODUKCE 

2.1.1 Možnosti členění produkce v oblasti osobních motorových vozidel 

V současné době je problém třídit produkci vozidel neboť neexistují jednotné 

(standardizované) způsoby třídění produkce v této oblasti. V České Republice neexistuje 

právní ani technická norma, která by tohle členění řešila, tudíž neexistuje žádná klasifikace, 

která by jednoznačně určovala zařazení modelu podle objektivních kritérií. O třídění tak 

zpravidla rozhodují sami výrobci za účasti organizací, které se zabývají analýzami trhu. 

Dalším problémem také je, že automobilový trh se neustále vyvíjí, takže každý nový 

vůz nebo model oproti svému předchůdci nabývá na rozměrech nebo i na síle motoru a to i při 

zmenšování zdvihového objemu motoru. Dále se na trhu objevují i celkově nové třídy, jako 

například miniauta, která se ještě před deseti lety řadila mezi auta malá [10]. Produkce 

automobilů je velice různorodá, z tohoto vyplývá, že je potřeba zanalyzovat různé způsoby 

třídění produkce v oblasti motorových vozidel a navrhnout způsob třídění, který zpřehlední 

produkci značky z hlediska potřeb porovnávání při oceňování. 

Dále při parametrickém porovnání každý automobil disponuje mnoha parametry, 

kterých neustále s vývojem automobilů přibývá a je tedy obtížné stanovit jednotlivé 

parametry tak, aby bylo porovnání co nejobjektivnější a vybrané parametry zohledňovaly 

význam z hlediska prodejnosti vozu na trhu. 

Automobily můžeme třídit dle různých kritérií. Mohou je třídit právní normy, 

společnost nebo taky je můžeme třídit dle vrozených parametrů, kde mezi základní patří 

například karoserie, druh pohonu, uspořádání prostoru, barvy, paliva, které automobil využívá 

a jiné. Primárně řadí každý nový model do tříd už jeho výrobce a to v nejranější fázi,  

kdy se rozhoduje, jaké místo na trhu se chystá nový model obsadit nebo jak se tento model 

hodlá vymezit vůči konkurenci. Pro účely vývoje nebo designu automobilu jsou veškeré jeho 

parametry již předem vymezeny, včetně jeho zařazení do příslušné třídy oddělením 

výrobkového marketingu [12]. 

Časté přesvědčení, že o příslušnosti auta do dané třídy rozhodují především jeho 

rozměry, mezi které patří délka, případně rozvor náprav pramení ze situace v USA. Tam jsou 
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třídy dané federální normou, byť ne podle velikosti, ale podle souhrnného objemu prostoru 

pro cestující a zavazadla [12]. 

Z tohoto důvodu můžeme automobily třídit mnoho způsoby a jednotlivé způsoby 

budou dále rozebrány. 

2.1.2 Členění osobních vozidel dle právních norem 

České právní normy obchodní třídy neřeší. Technické předpisy neboli Zákon  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 sb. rozděluje pouze 

kategorie vozidel, kde osobní automobily řadí do tříd, které jsou jasně dané: 

 „M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob 

Kategorie vozidel M se člení na: 

a) M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo 

víceúčelová vozidla,  

b) M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, 

a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.  

c) M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče,  

a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.“ [13] 

2.1.3 Členění osobních vozidel podle způsobu dělení vnitřního prostoru 

Podle způsobu, jakým jsou v karoserii automobilu odděleny prostory pro motor, 

posádku a zavazadla lze vozidla členit na jedno, dvou a tří prostorová. Dělení se provádí  

na základě porovnávání bočních profilů jednotlivých automobilů. Rozlišujeme základní 

jednoprostorovou, dvouprostorovou a tří prostorovou karoserii [14] (viz obr. 4). 

 

Jednoprostorová Dvouprostorová Tří prostorová 

   
Obrázek č. 4: typy karoserií dle vnitřního členění prostoru 

Jednoprostorové – jednoprostorovými automobily označujeme dodávky, u nichž přední linie 

kapoty navazuje na přední sklo přibližně pod stejným úhlem, 
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dvouprostorové – při koncepci tohoto modelu automobilu je prostor pro motor oddělen  

od prostoru pro posádku a náklad, který je spojen do jednoho celku, 

tří prostorové – u tří prostorové koncepce automobilu jsou vzájemně odděleny prostory  

pro motor, posádku a náklad. 

2.1.4 Členění osobních automobilů dle obchodních tříd 

Segmenty vozidel v Evropě nemají žádnou formální charakterizaci, předpisy nebo 

regule, které by je do daných tříd řadily. Modely automobilů mají tendenci srovnávat nebo 

přiřazovat do segmentů, ve kterých se jemu podobný model nachází. Z tohoto důvodu zde 

dochází k prolínání a někdy je těžké model zařadit. 

 

 

Obrázek č. 5: rozměry vozidla 

Logicky se mezi základní rozlišovací znaky může řadit délka nebo šířka vozidla, která 

se odvíjí od rozvoru a rozchodu náprav. Ale na platformě téhož podvozku o stejném rozchodu 

a rozvoru mohou být různé modely, které patří do odlišných tříd, respektive segmentů. 

Jak uvádí Novotný: „Segmenty obchodních tříd se ostatně i dost prolínají a zařazování není 

tak striktní. Výrobce se prostě snaží najít místa, která nejsou zaplněná. Vozy se pohybují na 

hranici obchodních tříd a kolikrát je problém určit, do jaké patří.“[15] 

Tabulka č. 1: segmenty vozidel 

U vozidel AUDI neobsazeno 

 
 

Mini vozy (A) Malé vozy (B)
 [16] Nižší střední třída (C) [17] 

   
Střední třída (D) [18] Vyšší střední třída (E) 

[19] 
Vyšší třída (F) [20] 
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Sportovní (S) [21] Terénní (J) [22]  

Mini vozy (segment A) – mini vozy, také vozy nejmenší třídy, mini třída nebo 

městská auta je kategorie automobilů, která patří v evropských zemích nejprodávanější  

pro použití ve městech. Mezi nejtypičtější karoserie mini vozů patří třídveřový nebo 

pětidvéřový hatchback. Některé automobilky začaly nabízet i otevřenou karoserii roadster 

nebo kabriolet. Důležitým znakem pro mini vozy je, že délka vozu nepřesahuje cca 3800mm. 

Mezi zástupce řadíme například Škodu CitiGo nebo Volkswagen UP [23]. 

Malé vozy (segment B) – malé vozy patří v evropských zemích mezi nejprodávanější. 

Typickou karoserií je třídveřový nebo pětidveřový hatchback. Zřídka se objevuje sedan nebo 

také kombi. Délka obchodní třídy malých vozů obvykle nepřesahuje cca 4300mm. Mezi 

zástupce patří například AUDI A1, Škoda Fabia, Volkswagen Polo nebo Seat Ibiza [23]. 

Nižší střední třída (segment C) – auto velikosti segmentu patří mezi třetí nejmenší 

po segmentu A a B na evropském trhu. Mezi základní karosářské verze patří sedan, hatchback 

nebo kombi. Délka tohoto segmentu se pohybuje okolo 4600 mm. Mezi základní zástupce 

patří AUDI A3, Volkswagen Golf nebo Ford Focus [23]. 

Střední třída (segment D) – čtvrtý segment v evropské klasifikaci trhu. Zde se taktéž 

mezi nejprodávanější varianty řadí sedan nebo kombi. Délka vozu se pohybuje přibližně 

v rozmezí od 4600mm do 5000mm. Mezi klasické zástupce patří AUDI A4, BMW 3 nebo 

Mercedes C Class [23]. 

Vyšší střední třída (segment E) – pátý segment v evropské klasifikaci trhu, často 

označovány jako manažerské vozy. Mezi typické provedení karoserie se řadí sedan nebo 

kombi. Délka tohoto segmentu přesahuje délku 5000mm. Mezi zástupce patří AUDI A6, 

BMW 5 nebo Mercedes E Class [23]. 

Vyšší třída (segment F) – šestý segment v evropské klasifikaci trhu neboli luxusní 

třída. Neexistuje žádná definice tohoto segmentu. Často se jedná o nejluxusnější a nejdražší 

nabídku modelových řad daného výrobce. Nabídky trhu jsou většinou omezeny jen na několik 

modelů. Mezi nejčastější varianty karoserie patří sedan. Klasické zástupce představuje AUDI 

A8, BMW 7 nebo Jaguar XJ [23]. 
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Sportovní (segment S) – segment S neboli sportovní vozy patří mezi šestý segment. 

Zařazení těchto vozů je snadné. Nejčastější karoserií je kupé, kabriolet nebo roadster. Nabídka 

této třidy je široká, mezi kterou patří levnější sportovnější verze nebo ty dražší luxusnější. 

Mezi zástupce můžeme zařadit AUDI R8, AUDI TT, Volkswagen Scirocco nebo Mercedes 

SLK [23]. 

Terénní (segment J) – tento segment je definován jako sportovní více účelová 

vozidla, ke kterým řadíme i vozidla typu Off-Road nebo CUV respektive Cross Utility 

Vehicle. Nejčastěji se délka vozidla pohybuje v rozmezí od 4100mm do 4700mm, ale téměř 

každý segment má i tenhle výjimky. Mezi zástupce řadíme AUDI Q7, AUDI Q5, BMW X5 

nebo Mercedes GLK [23]. 

Hranice mezi jednotlivými segmenty jsou nejasné. Kromě velikosti nebo délky záleží  

i na jiných faktorech, mezi které patří například cena, image značky nebo množství doplňkové 

výbavy. Dále k rozdělování tradiční segmentace přispívají další prvky výbavy jako ABS, 

airbagy nebo centrální zamykání. Také tendence nabízet v malých autech základní výbavu 

vyšší, nežli konkurence. Zákazníci si své automobily vybírají dle kombinace ceny, parametrů, 

výbavy a velikosti.  

Na druhé straně je segmentace obecně používána průmyslem a je považována  

za důležitý ukazatel pro umístění na trhu. Zejména rozdíly v ceně a technice patří mezi 

požadavky v rámci trhu [24]. 

Základní rozdělení dle automobilových segmentů podle institucí. 

2.1.5 Členění dle SDA 

„Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1. 4. 1994 s působností pro Českou republiku 

jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského 

zákoníku §20, písm. f). Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které vzniklo k 1. 1. 1992  

s působností pro bývalou ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná 

divize dovozců automobilů.“ [26] 

SDA třídí vozy na: 

• mini, 
• malé, 
• nižší střední, 
• střední, 
• vyšší střední, 
• luxusní, 
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• sportovní, 
• terénní, 
• MPV. 

2.1.6 Členění dle Euro NCAP 

Společnost Euro NCAP organizuje crash–testy a poskytuje motoristickým 

spotřebitelům nezkreslené a realistické údaje o posouzení bezpečnosti, některých 

z nejoblíbenějších vozů, které se v Evropě prodávají. Byla založena v roce 1997. Skládá 

se ze sedmi evropských členů, mezi které patří i motoristické a spotřebitelské organizace 

v evropských zemích. Euro NCAP se stala organizací pro podporu a výrazné zlepšení 

bezpečnosti automobilů [26]. 

Tabulka č. 2: třídění automobilů dle společnosti Euro NCAP 

Městské  

Rodinné 
 malé 
 velké 

Luxusní 

MPV 
 malé 
 velké 

Sportovní roadster 

Off-Road 4x4 
 malé 
 velké 

Pick-Up 

Obchodní a rodinné dodávky 

2.1.7 Možná členění v návaznosti na konstrukční řešení skupin osobních vozidel 

Dle Znaleckého standardu číslo I/2005 oceňování motorových vozidel mezi základní 

konstrukční skupiny vozidla patří skříň karoserie, výbava karoserie, rám, motor + spojka, 

převodovka + rozvodovka a nápravy. Na základě tohoto rozdělené můžeme automobily dělit 

dle konstrukčních řešení [27]. 

Možnosti členění v návaznosti na řešení skříně karoserie 

Karoserie je část vozidla, určená k přepravě osob a nákladu a k jejich ochraně před 

nepříznivými vnějšími vlivy. Zajišťuje komfort a díky deformačním zónám i ochranu  

při dopravních nehodách. Karoserie osobních automobilů můžeme dělit do několika druhů dle 

provedení střechy, zadní části vozidla, počtu dveří, míst k sezení nebo způsobu užití. Ne vždy 

je však na první pohled jasné, kam daný vůz zapadá. Dnes se výrobci automobilů předhánějí 

ve všestrannosti využití a kategorie se mísí [28]. 
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Obrázek č. 6: karoserie automobilu [29] 

Mezi důležité parametry karoserie patří rozvor a rozchod náprav. Dále celková výška, 

šířka a délka vozidla. Materiály ze kterých je karoserie vyrobena hrají také roli a společně  

s těmito parametry taky celková provozní hmotnost vozidla a nadále počet dveří spolu 

s počtem míst k sezení. Na základě tohoto automobily můžeme členit dle tvaru karoserie na: 

   
Sedan Hatchback Liftback 

   
Kombi Kupé (coupe) Kabriolet 

   
Spider Targa Limuzína 

   
Landaulet MPV SUV 

   
Off-Road Pick-Up GranTurismo 

 

 

 

 Van  

Obrázek č. 7: typy karoserií vozidel [30] 
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Sedan – jedná se o čtyřdveřový, nejčastěji pětimístný automobil, který má oddělený 

zavazadlový prostor od druhé řady sedadel. Na rozdíl od liftbacku se zadní víko 

zavazadlového prostoru otevírá v menším úhlu. U liftbacku se víko otevírá celé, včetně 

zadního skla. Příkladem sedanu je BMW 3, VW Passat, Škoda Superb první generace [31]. 

Hatchback – dvouprostorová karoserie se se třemi nebo pěti dveřmi. Prostor  

pro cestující taktéž jako u kombi není oddělen od zavazadlového prostoru. Typickým 

příkladem hatchbacku je Škoda Fabia, Seat Ibiza, Hyundai i20 [31]. 

Liftback – pětidvéřový typ automobilu s dvouprostorovou karoserií. Součástí pátých 

dveří na rozdíl od sedanu je i prosklení, které se otevírá celé. Mezi typický příklad liftbacku 

patří Škoda Octavia, Ford Mondeo nebo AUDI RS7 [31]. 

Kombi – automobily převážně s velkým zavazadlovým prostorem, které obvykle 

vznikly z karosářských verzí sedan, liftback či hatchback. Kombi mívají obvykle 

pětidvéřovou dvouprostorovou karoserii, sedadla ve dvou řadách a zadní část je kolmá  

a prosklená až k C sloupkům karoserie. Páté dveře většinou oddělené nebývají a prostor mezi 

druhou řadou sedadel a zavazadlovým prostorem není oddělen taktéž [31]. 

Kupé (coupe) – jedná se výhradně dvoudvéřovou uzavřenou karoserii. Střecha 

plynule svažuje prudce vzad Prostor pro cestující je určen pro dvě až čtyři osoby, zadní 

sedadla ale bývají bez výjimky nouzová. Kupé obvykle mají silnější pohonnou jednotku  

a často jde o sportovní nebo sportovně laděné modely Nissan 370Z, AUDI TT [31]. 

Kabriolet – nejčastěji čtyřmístný vůz se stahovací střechou. Střecha bývá plátěná  

či kovová, může se natahovat respektive stahovat elektronicky či ručně. Mezi nejznámější 

kabriolety patří Mazda MX5, Volkswagen Eos nebo Volvo C70 [31]. 

Spider – spider bývá často označovaný taktéž jako roadster. Jedná se o otevřený 

automobil, který má dvoudveřovou karoserii a jako kabriolet se stahovací nebo odnímatelnou 

střechou. Často za kabriolet bývá zaměňován, liší se však tím, že má jen dvě místa  

pro cestující, která jsou nejčastěji umístěná těsně před zadní nápravou. Mezi zástupce řadíme 

AUDI TT Roadster, Mazda MX-5 Roadster nebo Fiat Barchetta [30]. 

Targa – je kombinaci kupé a kabrioletu. Na rozdíl od kupé má targa odnímatelnou 

střechu. Targa se dostala do širokého podvědomí zejména díky německé automobilce 

Porsche, která na toto označení vlastní ochrannou známku a jako klasický zástupce targy  

se uvádí Porsche 911 Targa [31]. 
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Limuzína – je sedan nejčastěji se čtyřmi nebo šesti dveřmi, který má oddělený prostor 

mezi řidičem a posádkou. Sedadla jsou často umístěna proti sobě ve směru jízdy. Limuzína  

se vyznačuje velkým počtem míst pro pasažéry. V Německu se termínem limuzína 

(Limousine) označuje i běžný sedan [31]. 

Laundaulet – landaulety patří mezi jedny z neluxusnějších automobilů. Velkou oblibu 

si získaly především v arabských státech. Landaulet má uzavřenou čtyřdveřovou karoserií se 

stupňovitou zádí, dále má oddělený prostor mezi řidičem a cestujícími na zadním sedadle.  

V podstatě se jedná o limuzínu se stahovací střechou v zadní části automobilu Mezi 

nejčastější výrobce patří Mercedes nebo Maybach [31]. 

MPV – je anglická zkratka a znamená Multi-Purpose Vehicle – víceúčelové vozidlo. 

Jsou to rodinná vozidla, která uvezou pět až osm pasažérů. Obvykle mají dvě řady sedadel  

a výjimkou nebývá ani třetí řada sedadel, která mohou být sklopná od podlahy nebo řada 

sedadel může být přídavná. Touto třetí řadou se ale automaticky zmenšuje zavazadlový 

prostor. U některých modelů jsou zadní dveře posuvné, případně se otevírají proti směru 

jízdy. Mezi hlavní představitele patří VW Touran, Ford Galaxy nebo Škoda Roomster [31]. 

SUV – zkratka SUV znamená Sport Utility Vehicle, což je v tomto případě hodně 

nepřesné označení. Jde o automobily se zvýšenou světlou výškou a často vypadají taktéž jako 

off-roady.  Proti off-roadům je u SUV kladen mnohem větší důraz hlavně na pohodlí, celkový 

komfort a luxus. Vozy SUV se dost liší svými rozměry. Mezi menší zástupce patří Škoda Yeti 

nebo větší BMW X5, AUDI Q7. Ne vždy mají vozy SUV pohon obou náprav [31]. 

Off-Road – off-road je označení terénních automobilů, které se stejně jako SUV 

vyznačují zvýšenou světlou výškou a samozřejmostí bývá pohon 4×4 nebo redukční 

převodovka. Automobily typu off-road v terénu zvládají mnohem více než vozy typu SUV. 

Offroady patří do velmi těžkého terénu. Bývají uzpůsobeny tak, aby zvládali bahnité svahy  

i vodu, prudké stoupání i klesání. Mezi nejznámější zástupce této kategorie patří Mitsubishi 

Pajero, Nissan Patrol, Land Rover [31]. 

PickUp – v tomto případě se jedná o užitkový vůz s uzavřenou kabinou a odděleným 

prostorem pro náklad. Nákladový prostor může být s pevnou nástavbou nebo zakrytý 

plachtou. Mezi pick-upy se často řadí automobily odvozené od modelových sourozenců 

různých kategorií nebo od offroadů. Mezi zástupce řadíme Nissan Patrol, Toyota Hillux nebo 

Škoda Felicia PickUp [30]. 
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GranTurismo – vozy kategorie GranTurismo (zkratka GT), se těší velké oblibě 

především v posledních letech. Velice se podobají klasickým kupé. Charakteristika GT je 

prakticky stejná jako u kategorie kupé, jenže jedná se však o jakýsi hybrid s třídveřovým nebo 

pětidvéřovým hatchbackem, se kterým se tyto vozy často zaměňují. Hlavní rozdíl oproti kupé 

je v pozvolnějším klesání zádě a tím větším pohodlí na zadních sedadlech. Vozy GT jsou 

často zaměřeny spíše na pohodlí, než na výkon avšak sportovní jízdní vlastnosti však 

zůstávají mezi hlavními prioritami těchto vozů. Nejlepším příkladem vozů této kategorie je 

Alfa Romeo Brera, BMW 5 GT [30]. 

VAN – kategorie automobilů VAN se lehce překrývá s MPV. Vozy y Van bývají však 

většinou prostornější, především proto, že jsou to v podstatě osobní verze odvozené  

od automobilů užitkových. Můžeme říct, ze se jedná v podstatě o nějaký spojovací typ mezi 

MPV a Mikrobusy. Typický Van je třeba Fiat Scudo, Citroen Jumpy nebo Volkswagen 

Sharan [30]. 

Zde byl uveden základní přehled karoserií. Existuje více typů karoserií. Jak bylo výše 

psáno, záleží vždy na výrobci, do jaké kategorie daný model zařadí. Jeden model automobilu 

může mít taky více karosářských verzí.  

Společnost Eurotaxglass, která je: „…přední evropský poskytovatel informací pro 

automobilový obchod, zejména v oblasti oceňování ojetých vozidel. Poskytneme Vám množství 

cenných informací pomocí širokého portfolia online/offline softwarových řešení, knižních 

publikací a individuálním přístupem.“ [32] rozlišuje základní typy karoserií vozidel dle  

tabulky č. 3.  

Tabulka č. 3: třídění karoserie vozidla dle společnosti Eurotaxglass 

Provedení Označení 

Sedan/Limuzína lim 
Kombi kom 

Kabriolet cab 
Kupé cpé 
Spider spi 

Roadster roa 
Hardtop htp 

Víceúčelový vůz s jednoprostorovou karoserií mpv 

Možnosti členění dle motoru 

Spalovací motory se dělí podle působení vzniklých spalin na: pístové, lopatkové  

a tryskové. U automobilu se nejčastěji využívají pístové spalovací motory, které mají při 
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daném výkonu nejmenší hmotnost a dobrou účinnost. Pístové spalovací motory přeměňují 

energii obsaženou v palivu na mechanickou práci.  

Pístové motory dále můžeme členit podle pracovních dob, spalovacích prostorů, druhu 

použitého paliva, uspořádání válců nebo dle toho, zdali jsou přeplňované nebo ne. Důležitými 

parametry pro porovnání motorů jsou jeho výkonové charakteristiky, čili maximální výkon, 

točivý moment a jejich průběh, rychlostní charakteristiky, mezi které patří zrychlení, 

maximální rychlost, pružné zrychlení a dále spotřeba paliva nebo objem motoru. 

 

Obrázek č. 8: spalovací motor [33] 

Dle různých kritérií můžeme tyto členit takto: 

1. Podle pracovních dob: dvoudobé (pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové 

hřídele, 2 zdvihů pístu motoru), čtyřdobé (pracovní cyklus respektive oběh se skládá 

se čtyř fází: sání, komprese, expanze a výfuk. 

2. Podle způsobu zapálení směsi: zážehové – u zážehových motorů se směs paliva, 

nejčastěji benzínu, LPG nebo CNG a vzduchu obsažená ve válci zapaluje jiskrou, 

kterou vytvoří elektrická svíčka. Vznětové – vznětový motor na rozdíl od motoru 

zážehového pracuje na principu samozápalu. Do nasávaného vzduchu ve válci, který 

je kompresí zahříván na teplotu cca 700-900 °C, je vstříknuto palivo, motorová nafta, 

což vede k samo zážehu. Vznětový motor proto vyžaduje proto vyšší kompresní 

poměr, tím pádem i tomu odpovídající stabilnější konstrukci [34]. 

3. Podle druhu použitého paliva: benzínové, naftové, plynové, elektrické a hybridní. 

4. Podle uspořádání válců: řadové – válce jsou uspořádány svisle nad klikovým 

hřídelem. Vidlicové – válce bývají ve dvou řadách k sobě skloněné pod určitým 

úhlem. Tyto dvě řady tvoří písmeno V. S protilehlými válci – úhel mezi řadami válců 

tvoří 180°. Rotační a zvláštní provedení – W motory, H motory [35]. 

5. Podle způsobu plnění válců: přeplňované – u přeplňovaných motorů dochází 

k plnění zápalné směsi spolu se vzduchem, který má vyšší tlak než tlak atmosférický. 
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Ke zvýšení tlaku slouží například dmychadlo nebo kompresor. Nepřeplňované –  

u těchto motorů dochází k plnění válců vzduchem o atmosférickém tlaku. 

Možnosti členění převodovky 

Převodovka je mechanické ústrojí umožňující převod mezi hnací a hnanou hřídelí,  

tzn., že mění rotační pohyb na pohyb rotační s jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem 

nebo smysl jeho otáčení. Pohon vozidla se stará o přenos síly vytvořené spalovacím motorem 

a jejím přenesením na vozovku. 

 

Obrázek č. 9: převodovka AUDI [36] 

Dle typu převodovky můžeme automobily rozdělit na automobily s převodovkou 

manuální, automatickou nebo variátor. U převodovky manuální a automatické je možnost 

sekvenčního řazení. 

Možnosti členění dle koncepce pohonu 

Konstrukci automobilu a jeho jízdní vlastnosti výrazně ovlivňuje umístění motoru  

a hnacího ústrojí vzhledem k jeho nápravám. Z toho hlediska rozděluje automobilu právě dle 

toho umístění na: 

klasická koncepce – motor a převodovka jsou umístěny vpředu. Poháněny jsou zádní kola 

skrz kardanovou hřídel. Tato koncepce může být ještě rozdělena na typ transaxle, kdy motor 

je umístěn vpředu a převodovka vzadu. V tomto případě je kloubová hřídel méně namáhána, 

zadní pohon – motor společně s převodovkou je umístěn vzadu za nebo na zadní nápravě, 

přední pohon – motor společně s převodovkou je umístěn na přední nápravě, 

pohon 4x4 – motor společně s převodovkou je umístěn vpředu a výkon motoru je přenášen  

na všechny kola nápravy. 
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klasická zadní pohon přední pohon 4x4 

   
 

Obrázek č. 10: konstrukční koncepce automobilu [37] 

2.2 NÁVRH VHODNÉHO ZPŮSOBU TŘÍDĚNÍ PRO POTŘEBY 

APLIKACE OCEŇOVACÍCH METOD 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.4 automobily je možno třídit na základě více faktorů. 

Základní třídění nám udávají právní normy, ty třídí osobní automobily pouze do základních 

tříd, které jsou jasně dané. Jiné přesné třídění ať už na základě parametrů nebo jiných norem 

není dáno. Dále je možno automobily roztřídit dle různých vrozených parametrů, kterými 

osobní automobily disponují a jsou popsány v kapitole 2.1.7. V předchozí kapitole byly 

uvedeny nejběžnější způsoby třídění vozidel. Z provedeného porovnání vyplývá, že produkci 

vozidel lze třídit mnoha způsoby. Žádný z nich však plně neodpovídá potřebám při oceňování.  

Při oceňování se jako účelné jeví členit vozidla podle více kritérií. Jako určující z hlediska 

nákladů na výrobu se jeví jako vhodná kombinace dvou kritérií (Kledus 2014) [38] 

s rozlišením: 

1. velikosti vozu. Členění vychází převážně z členění dle SDA a rozlišují se vozy 

mini, malé, nižší střední třídy, střední třídy, vyšší střední třídy a luxusní. 

Kritérium tak zohledňuje jak velikost vozu, tak i do určité míry úroveň výbavy, 

která s kategorií souvisí, 

2. podle charakteru užití, který zohledňuje předpokládaný převažující způsob 

užívání – sportovní, sportovně-cestovní, cestovní, cestovně-terénní (SUV, 

CUV), terénní (Off-Road), nákladně-cestovní (PickUp), velkoprostorové 

(MPV) a do značné míry se odvíjí od tvaru karoserie. 

Řešení pro vozidla AUDI je podle autora provedeno v kap. 2.3. 
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2.3 ŘEŠENÍ 

Tabulka č. 4: třídění aktuální produkce značky AUDI [39] 

Typ karoserie Sedan, Roadster, Spider, Targa, 

Kombi, Coupe, Cabrio 

Sedan, Coupe, Kabriolet, 

Liftback, Kombi, Hatchback 

Sedan, Limuzína, Landaulet, Kombi, 

Lliftback, Hatchback, 

SUV/CUV Off-Road PickUp, 

SUT 

MPV 

Segment sportovní sportovně-cestovní cestovní cestovně-terénní terénní 

nákladně-

cestovní MPV 

A Mini        

B Malé TT Coupe TT Spider 

   

S1 Hatchback 

  

A1 Hatchback 

  

    

C Nižší střední A3/S3 Cabrio 

  

S3/RS3 Hatchback S3 Sedan 

   

A3 Hatchback A3 Sedan 

   

Q3/Q3 RS SUV 

  

   

D Střední A5/S5 

 Cabrio 

  

S5 

Coupe 

 
S4/RS4 

Sedan/Kombi 

   

A5  

Liftback 

 
A4 

Sedan/Kombi/All-Road 

  

Q5 SUV 

  

   

E Vyšší střední  S6/RS6 

Sedan/Kombi 

  
S7/RS7 Liftback 

  

 A6 

Sedan/Kombi/All-Road 

 
  A7 Liftback 

  

    

F Luxusní R8 Coupe R8 Spider 

   

S8 Sedan 

  

A8 Sedan A8 Long Sedan 

   

Q7 SUV 
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Z přehledu z tabulky č. 4 vyplývá, že automobilka AUDI v segmentu A neboli ve třídě 

Mini vozů zástupce nemá. V segmentu B, neboli mále třídy je zastoupeno ve sportovních 

vozech AUDI TT v provedení Coupe a Spider. Ve sportovně-cestovních vozech modelem 

AUDI S1 v provedení hatchback a v cestovních vozech modelem A1 v provedení hatchback. 

Délka AUDI TT/TTS (tabulka č. 5) je od 4177 – 4198 mm, šířka od 1832 – 1966 mm, výška 

od 1343 – 1355 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 169 – 228 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 135 kW [39].  

Tabulka č. 5: parametry jednotlivých modelů TT/TTS [39] 

AUDI TT Coupe 
Rozměry: délka: 4198 mm šířka: 1842 mm výška: 1353 mm 
Výkon:  diesel: 135 kW benzín: 169 – 228 kW 
 
AUDI TT Roadster 
Rozměry: délka: 4177 mm šířka: 1966 mm výška: 1355 mm 
Výkon:  diesel: 135 kW benzín: 169 – 228 kW 
 
AUDI TTS Coupe 
Rozměry: délka: 4191 mm šířka: 1832 mm výška: 1343 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 228 kW 
 
AUDI TTS Roadster 
Rozměry: délka: 4191 mm šířka: 1832 mm výška: 1345 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 228 kW 

Délka modelů AUDI A1/S1 (tabulka č. 6) je od 3973 – 3975 mm, šířka od 1746 – 1906 mm, 

výška od 1417 – 1422 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 92 – 170 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 66 – 116 kW [39]. 

Tabulka č. 6: parametry jednotlivých modelů A1/S1 [39] 

Audi A1 
Rozměry: délka: 3973 mm šířka: 1746 mm výška: 1422 mm 
Výkon:  diesel: 66 – 116 kW benzín: 92 – 110 kW 
 
S1 
Rozměry: délka: 3975 mm šířka: 1906 mm výška: 1417 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 170 kW 

V segmentu C neboli nižší střední třídy je zastoupeno ve sportovních vozech AUDI 

A3/S3 v provedení Cabrio. Ve sportovně-cestovních vozech modelem AUDI S3/RS3 

v provedení hatchback, modelem S3 v provedení Sedan a v cestovních vozech modelem A3 

v provedeni Hatchback a Sedan. V cestovně – terénních vozech modelem Q3/Q3RS 

v provedení SUV. 
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Délka modelů AUDI A3/S3/RS3 (tabulka č. 7) je od 4237 – 4469 mm, šířka od  

1765 – 1966 mm, výška od 1388 – 1427 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem  

77 – 270 kW a dieselové motory s maximálním výkonem 77 – 110 kW [39]. 

Tabulka č. 7: parametry jednotlivých modelů A3/S3/RS3 [39] 

AUDI A3 
Rozměry: délka: 4237mm šřka: 1777mm výška: 1421mm 
Výkon:  diesel: 77 – 110 kW benzín: 77 – 132 kW 
 
AUDI A3 Sportback 
Rozměry: délka: 4310 mm šířka: 1785 mm výška: 1425 mm 
Výkon:  diesel: 77 – 110 kW benzín: 90 – 132 kW 
 
AUDI A3 Sportback g-tron 
Rozměry: délka: 4310 mm šířka: 1966 mm výška: 1427 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 81 kW 
 
AUDI A3 Sedan 
Rozměry: délka: 4456 mm šířka: 1796 mm výška: 1416 mm 
Výkon:  diesel: 110 kW benzín: 92 – 132 kW 
 
AUDI A3 Cabrio 
Rozměry: délka: 4238 mm šířka: 1765 mm výška: 1424 mm 
Výkon:  diesel: 77 – 103 kW benzín: 92 – 147 kW 
 
AUDI S3 
Rozměry: délka: 4254 mm šířka: 1777 mm výška: 1401 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 221 kW 
 
AUDI S3 Sportback 
Rozměry: délka: 4324 mm šířka: 1785 mm výška: 1404 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 221 kW 
 
AUDI S3 Sedan 
Rozměry: délka: 4469 mm šířka: 1960 mm výška: 1392 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 221 kW 
 
AUDI S3 Cabrio 
Rozměry: délka: 4434 mm šířka: 1966 mm výška: 1388 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 221 kW 
 
AUDI RS3 Hatchback 
Rozměry: délka: 4343 mm šířka: 1960 mm výška: 1411 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 270 kW 
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Délka modelů AUDI Q3/Q3RS3 (tabulka č. 8) je od 4388 – 4411 mm, šířka 2019 mm, výška 

od 1580 – 1608 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 110 – 162 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 110 – 135 kW [39]. 

Tabulka č. 8: parametry jednotlivých modelů Q3/Q3RS [39] 

Q3 
Rozměry: délka: 4388 mm šířka: 2019 mm výška: 1608 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 135 kW benzín: 110 – 162 kW 
 
Q3 RS 
Rozměry: délka: 4411 mm šířka: 2019 mm výška: 1580 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 250 kW 
 

V segmentu D neboli střední třídy podle charakteru užití sportovní vůz AUDI nabízí 

model S4 v provedení Sedan a Kombi. Model A5/S5 v provedení Cabrio. Ve sportovně-

cestovních vozech AUDI nabízí model A4 v provedení Sedan a Kombi. Model S5 

v provedení Coupe. V cestovních vozech model A5 v provedení Liftback a ve cestovně – 

terénních vozech model Q5 v provedení SUV. 

Délka AUDI A4/S4 (tabulka č. 9) je od 4699 – 4721 mm, šířka 1826 – 1841 mm, výška od 

1415 – 1495 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 125 – 245 kW a dieselové motory 

s maximálním výkonem 88 – 180 kW [39]. 

Tabulka č. 9: parametry jednotlivých modelů A4/S4 [39] 

A4 Sedan 
Rozměry: délka: 4701 mm šířka: 1826 mm výška: 1427 mm 
Výkon:  diesel: 88 – 180 kW benzín: 125 – 200 kW 
 
A4 Kombi 
Rozměry: délka: 4699 mm šířka: 1826 mm výška: 1436 mm 
Výkon:  diesel: 88 – 180 kW benzín: 125 – 200 kW 
 
A4 allroad qauttro 
Rozměry: délka: 4721 mm šířka: 1841 mm výška: 1495 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 180 kW benzín: 165 kW 
S4 Sedan 
Rozměry: délka: 4701 mm šířka: 1826 mm výška: 1427 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 245 kW 
 
S4 Kombi 
Rozměry: délka: 4719 mm šířka: 1826 mm výška: 1415 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 245 kW 
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Délka AUDI A5/S5 (tabulka č. 10) je od 4626 – 4712 mm, šířka 1854 mm, výška  

od 1327 – 1391 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 125 – 245 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 110 – 180 kW [39]. 

Tabulka č. 10: parametry jednotlivých modelů A5/S5 [39] 

AUDI A5 Coupé 
Rozměry: délka: 4626 mm šířka: 1854 mm výška: 1372 mm 
Výkon:  diesel: 130 – 180 kW benzín: 125 – 200 kW 
 
AUDI A5 Sportback 
Rozměry: délka: 4712 mm šířka: 1854 mm výška: 1391 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 180 kW benzín: 125 – 200 kW 
 
AUDI A5 Cabrio 
Rozměry: délka: 4626 mm šířka: 1854 mm výška: 1383 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 180 kW benzín: 125 – 200 kW 
 
AUDI S5 Coupé 
Rozměry: délka: 4640 mm šířka: 1854 mm výška: 1369 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 245 kW 
 
AUDI S5 Sportback 
Rozměry: délka: 4718 mm šířka: 1854 mm výška: 1382mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 245 kW 
 
AUDI S5 Cabrio 
Rozměry: délka: 4640 mm šířka: 1854 mm výška: 1380 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 245 kW 

Délka AUDI Q5 (tabulka č. 11) je od 4629 – 4644 mm, šířka 1898 – 1911 mm, výška  

od 1624 – 1627 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 132 – 200 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 110 – 230 kW [39]. 

Tabulka č. 11: parametry jednotlivých modelů Q5/SQ5 [39] 

Q5 
Rozměry: délka: 4629 mm šířka: 1898 mm výška: 1627 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 180 kW benzín: 132 – 200 kW 
 
SQ5 
Rozměry: délka: 4644 mm šířka: 1911 mm výška: 1624 mm 
Výkon:  diesel: 230 kW benzín: nevyrábí se 

V segmentu E neboli vyšší střední třídy podle charakteru užití sportovně – cestovní 

vůz AUDI nabízí model S6 v provedení Sedan a Kombi, model RS6 v provedení Kombi, 

model S7/RS7 v provedení liftback. V cestovních vozech model A6 v provedení Sedan  

a Kombi a dále model A7 v provedení Liftback. 
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Délka AUDI A6/S6/RS6 (tabulka č. 12) je od 4931 – 4979 mm, šířka 1874 – 2086 mm, výška 

od 1430 – 1461 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 140 – 412 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 110 – 235 kW [39]. 

Tabulka č. 12: parametry jednotlivých modelů A6/S6/RS6 [39] 

A6 Sedan 
Rozměry: délka: 4933 mm šířka: 1874 mm výška: 1455 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 235 kW benzín: 140 – 245 kW 
 
A6 Kombi 
Rozměry: délka: 4943 mm šířka: 1874 mm výška: 1461 mm 
Výkon:  diesel: 110 – 235 kW benzín: 140 – 245 kW 
 
A6 allroad qauttro 
Rozměry: délka: 4940 mm šířka: 1898 mm výška: 1534 mm 
Výkon:  diesel: 180 – 235 kW benzín: 245 kW 
S6 Sedan 
Rozměry: délka: 4931 mm šířka: 2086 mm výška: 1430 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 331 kW 
 
S6 Kombi 
Rozměry: délka: 4942 mm šířka: 2086 mm výška: 1436 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 331 kW 
 
RS6 Kombi 
Rozměry: délka: 4979 mm šířka: 2086 mm výška: 1461 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 412 kW 
 

Délka AUDI A7/S7 (tabulka č. 13) je od 4974 – 5012 mm, šířka 1911 – 2139 mm, výška od 

1408 – 1420 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 245 – 412 kW a dieselové motory 

s maximálním výkonem 160 – 235 kW [39]. 

Tabulka č. 13: parametry jednotlivých modelů A7/S7/RS7 [39] 

A7 Sportback 
Rozměry: délka: 4974 mm šířka: 1911 mm výška: 1420 mm 
Výkon:  diesel: 160 – 235 kW benzín: 245 kW 
 
S7 Sportback 
Rozměry: délka: 4980 mm šířka: 1911 mm výška: 1408 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 331 kW 
 
RS7 Sportback 
Rozměry: délka: 5012 mm šířka: 2139 mm výška: 1419 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 412 kW 
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V segmentu F neboli luxusní třídy podle charakteru užití sportovní vůz AUDI nabízí 

model R8 v provedení Coupe a Spider. Ve sportovně – cestovních vozech AUDI nabízí model 

S8 v provedení sedan, v cestovních vozech model A8 v provedení sedan  

a v cestovně – terénních vozech model Q8 provedení SUV. 

Základní rozměry AUDI R8 (tabulka č. 14) na oficiálních stránkách AUDI nebyly uvedeny. 

Benzínové motory se nabízí s výkonem 397 – 449 kW. Dieselové motory se pro AUDI R8 

nevyrábí [39]. 

Tabulka č. 14: parametry jednotlivých modelů R8 [39] 

AUDI R8 
Rozměry: délka: nezjištěno šířka: nezjištěno výška: nezjištěno 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 397 – 449 kW 

Délka AUDI A8/S8 (tabulka č. 15) je od 5135 – 5265 mm, šířka 1949 mm, výška  

od 1458 – 1471 mm. Benzínové motory se nabízí s výkonem 155 – 382 kW a dieselové 

motory s maximálním výkonem 190 – 283 kW [39]. 

Tabulka č. 15: parametry jednotlivých modelů A8/S8 [39] 

A8 Sedan 
Rozměry: délka: 5135 mm šířka: neuvedeno výška: neuvedeno 
Výkon:  Diesel: 190 – 283 kW benzín: 155 – 228 kW 
 
A8 Sedan Long 
Rozměry: délka: 5265 mm šířka: neuvedeno výška: neuvedeno 
Výkon:  diesel: 190 – 283 kW benzín: 155 – 320 kW 
 
A8 Sedan Long W12 
Rozměry: délka: 5265 mm šířka: 1949 mm výška: 1471 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 368 kW 
 
A8 Sedan Long W12 
Rozměry: délka: 5146 mm šířka: 1949 mm výška: 1458 mm 
Výkon:  diesel: nevyrábí se benzín: 382 kW 

Délka AUDI Q7 (tabulka č. 16) je 5052 mm, šířka 2212 mm, výška 1741 mm. Benzínové 

motory se nabízí s výkonem 245 kW a dieselové motory s maximálním výkonem 200 kW 

[39]. 

Tabulka č. 16: parametry jednotlivých modelů Q7 [39] 

Q7 
Rozměry: délka: 5052 mm šířka: 2212 mm výška: 1741 mm 
Výkon:  diesel: 200 kW benzín: 245 kW 
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Mezi nejprodávanější model značky AUDI patří model A4. Pro potřeby oceňovacích 

metod byl vybrán právě tento model a proto je potřeba si rozebrat historii výroby tohoto 

modelu. 

3  POROVNÁVÁNÍ JAKOSTI VOZIDEL PŘI CENOVÉM A 

PARAMETRICKÉM POROVNÁVÁNÍ 

3.1 HISTORIE VÝROBY VOZIDEL AUDI A4 

S ohledem na rozsah produkce se řešení omezuje na nejběžnější nejprodávanější 

model značky AUDI, mezi který se řadí Audi A4. AUDI A4 je kompaktní auto vyšší střední 

střídy, které se začalo vyrábět od roku1994, kdy nahradilo čtyři předchozí generace modelu 

AUDI 80. V roce 2014 byla AUDI A4 vyráběna na trhu rovných 20 let. S více než šesti 

milióny prodanými kusy se stala AUDI A4 nejprodávanějším modelem. Mezi nejčastější 

karosářskou verzi patří sedan. Největší zájem o tento model projevili v Číně, Německu  

a USA. A4 dnes vyrábí na pěti místech. Hlavní  továrnou je Ingolstadt, kterou v případě 

velkého zájmu doplňuje závod Neckarsulm. Další auta pro lokální trhy se vyrábějí v továrně v 

čínském Čchang-čchunu, indonéské Jakartě a indickém Aurangabádu. V současné době se A4 

nabízí ve formě sedanu a kombi, které jsou dodávány i ve formě pohonu všech kol quattro. 

Od auta jsou odvozeny i sportovnější verze S4 a RS4. Druhá a třetí generace byly dostupné  

i s otevřenou karoserií, takzvaný kabriolet. Nyní se už nabízí pouze jako model A5, ale tento 

model stojí téže na platformě A4 [40]. 

V současné době je na trhu stále nejaktuálnější AUDI A4 B8 ve faceliftované verzi. 

Každopádně nová generace AUDI A4 se představí nejspíše na podzimním autosalonu  

ve Frankfurtu. AUDI A4 nové generace bude stát na modulární platformě MLB. Prozatím 

není známo mnoho faktů o této nové generaci [41]. 

V tabulce č. 17 jsou popsány základní informace jednotlivých modelů AUDI A4. 

Předchůdcem AUDI A4 bylo AUDI A80. AUDI A4 je vozidlo střední třídy, segmentu D,  

u kterého je motor a převodovka umístěna vpředu podélně. Standardně se dodává s pohonem 

předních kol, ale dodáván byl taky pohon všech kol. AUDI A4 se vyrábí v Německu ve městě 

Ingolstadt a Neckarsulm, v Číně ve městě Changchun, v Japonsku ve městě Tokyo (vyrábí se 

pouze model B5), v Indonésii ve městě Jakarta (vyrábí se pouze model B5), na Ukrajině ve 

městě Solomonovo (vyrábí se pouze model B7) a v Indii ve městě Urangabad. Výroba 

modelu B4 byla zahájena v roce 1994, v roce 1997 model B5 prodělal facelift a v roce 2001 
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byla výroba modelu ukončena. Výroba modelu B6 byla zahájena v roce 2000 a v roce 2004 

byla výroba modelu ukončena. Výroba modelu B7 byla zahájena v roce 2004 a v roce 2008 

byla výroba modelu ukončena. Výroba modelu B8 byla zahájena v roce 2008, v roce 2012 

model B8 prodělal facelift a výroba nadále v roce 2015 pokračuje. 

Tabulka č. 17: přehled modelů AUDI A4[71] 

AUDI A4  
Země produkce: Ingolstadt, Neckarsulm – Německo 

Changchun – Čína 
Tokyo – Japonsko (pouze model B5) 
Jakarta – Indonésie (pouze model B5) 
Solomonovo – Ukrajina (pouze model B7) 
Urangabad - Indie 

Segment:  Střední třída, segment D 
Koncepce: Motor a převodovka vpředu podélně. Standardně pohon předních kol, 

dodáván taky pohon všech kol 
Modely: A80 předchůdce A4 

B5 1994 – 2001 (1997 – facelift) 
B6 2000 – 2004 (2004 – facelift) 
B7 2004 – 2008 
B8 2008 – 2015 (2012 – facelift) 

 

 

Obrázek č. 11: generace vozů AUDI A4 [41] 

 

Obrázek č. 12: časová osa modelů 

 

Ke každé generaci bude rozebrána koncepce automobilu, motorové jednotky, 

bezpečnost a bude přiložena tabulka, ve které bude uveden rok produkce, pakliže u dané 

generace proběhl facelift, tak bude uveden i rok faceliftu, návrhář daného modelu, příbuzné 

modely z koncernu Volkswagen a rozměry karoserie. Jednotlivé modely AUDI A4 budou 
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rozebrány chronologicky od nejstaršího po nejmladší. První typ AUDI A4 je model B5. 

Základní parametry jsou popsány v tabulce č. 18. 

AUDI A4 B5 (Typ 8D) 

Tabulka č. 18: základní parametry AUDI A4 (B5) [72] 

Rok produkce: 
Facelift: 

1994 – 2001 
1997 – 2001 

Návrhář:  Imre Hasanic (1991) / Jurgen Albamonte (1992)  
Karoserie: sedan, kombi 
Příbuzní: AUDI S4/RS4 (B5), Škoda Superb, VW Passat (B5) 
Rozměry karoserie:  
délka x šířka x výška (mm) 

sedan kombi 
4520 x 1733 x 1415 4488 x 1733 x 1440 

V roce 1994 nahradila svého předchůdce AUDI 80 a byla postavena na platformě 

PL45, která byla převzata od Volkswagenu Passat B5. Koncepce vozu zůstala stejná jako  

u předchůdce, tudíž motor orientovaný podélně vpředu, převodovka typu transaxle, která je 

montována ihned k zadní části motoru a je taktéž orientována podélně. Náhon je na přední 

kola, ale A4 byla dodávána nově i s pohonem všech kol quattro, za účelem zvýšení trakčních 

schopností za všech okolností i za cenu nárůstu hmotnosti a s tím spojenou i spotřebou. 

V roce 1997 byl proveden facelift této verze. Byly přidány nové nebo modernizované 

pohonné jednotky, se kterými přibyla verze S4. Drobné kosmetické změny byly provedeny na 

mnoho komponentech, mezi které patří přední nebo zadní nárazník, přední zadní světla, 

centrální konzole nebo kliky dveří. V nárazových testech společnosti EuroNCAP konaných 

v roce 1997 dostala AUDI A4 B5 tři hvězdičky z pěti. Ochrana chodců byla ohodnocena 

dvěma hvězdičkami ze čtyř. Základní čtyřválcové zážehové motorové verze byly k dispozici 

od 75 kW do 132 kW. Dostupné byly taky šesti válcové verze s výkony od 110 kW až po 

nejsilnější motorovou jednotku se 279 kW ve verzi RS4. Vznětové čtyřválcové jednotky byly 

dostupné s výkonem od 66 kW do 85 kW. Dodávány byly také šestiválcové vznětové 

jednotky od 114 – do 132 kW [42]. 

  

Obrázek č. 13: AUDI A4 (B5) [43] / Facelift [44] 

Historie modelu v bodech: 

• 1994 – začátek prodeje, čtyřdveřový sedan, 
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• 1995 – pětidveřová verze kombi, dostupná s pohonem všech kol quattro, 

• 1997 – facelift a modernizace pohonných jednotek, dostupná verze S4, 

• 1999 – rozšíření standardní výbavy, dostupná verze RS4, 

• 2000 – ukončení výroby sedanu, 

• 2001 – ukončení výroby kombi [45]. 

Tabulka č. 19: přehled motorizací pro AUDI A4 (B5) [45] 

Benzínové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1,6 8V 1595 ccm 74 kW AHL, ANA, ARM 
1,8 20V  1781 ccm 92 kW ADR, ARG, APT, AVV 
1,8 20V Turbo 1781 ccm 110 kW AEB, APU, ARK, ANB, AWT 
1,8 20 V Turbo 1781 ccm 132 kW ALJ 
2,4 V6 30V 2393 ccm 121 kW AGA, AJG, ALF, AML, ARJ, APS 
2,6 V6 12V 2496 ccm 110 kW ABC 
2,8 V6 12V 2771 ccm 128 kW AAH 
2,8 V6 30V 2771 ccm 142 kW ACK, ALG, AMX, APR, AQD 
S4 2671 ccm 195 kW ASJ, AZR 
RS4 2671 ccm 280 kW AGB 

Dieselové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1.9 TDi 1896 ccm 74 kW AVB 
1.9 TDi 1896 ccm 85 kW BKE 
1.9 TDi 1896 ccm 96 kW AVF, AWX 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 114 kW AYM 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 120 kW BCZ, BDG, BFC 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 132 kW AKE, BAU, BDH 

Motor o stejném maximálním výkonu může mít více kódů motoru. Různé označení 

stejně výkonného motoru značí například drobné odlišnosti v konstrukci jednotlivých prvků 

motoru, které se ovšem neprojevily na jeho maximálním výkonu. 

Následujícím modelem po modelu B5 je model B6. 

AUDI A4 B6 (Typ 8E) 

Tabulka č. 20: základní parametry AUDI A4 (B6) [72] 

Rok produkce: 
Facelift: 

2001 – 2008 
2004 – 2008 

Návrhář:  Peter Schreyer (1991) / Luc Donckerwolke (Avant) 
Karoserie: sedan, kombi, kabriolet 
Příbuzní: AUDI S4 (B5) 
Rozměry karoserie:  
délka x šířka x výška (mm) 

sedan kombi 
4545 x 1772 x 1428 4544 x 1766 x 1428 



40 

Tento model byl představen na podvozkové platformě Volkswagen Group B6, neboli 

platforma PL46. Koncepce vozu byla zachována jako u předchozího modelu B5. Velké 

změny ovšem nastaly v konstrukci karoserie. Ta má o 45% tužší než u verze předchozí, díky 

čemuž se zlepšily jízdní vlastnosti, ale i hlučnost ve vozidle. Karoserie se skládá z oceli  

a integrovaných hliníkových komponentů. Mezi významnou změnu patří taky procentuální 

poměr k váze lehkých materiálů hliníku, plastů a magnézia. V hodnocení bezpečnosti 

společnosti EuroNCAP dostala modernizovaná AUDI A4 B6 v ochraně posádky čtyři 

hvězdičky z pěti a ochrana chodců byla hodnocena jednou hvězdičkou ze čtyř. Modernizace 

byla provedena taktéž na motorových jednotkách. Přidána byla taky nová paleta jak 

zážehových tak vznětových motorů. Čtyřválcová zážehové jednotky byly dostupné od 75 do 

140 kW.  Šestiválcové jednotky s výkonem od 125 do 253 kW. Vznětové čtyřválcové motory 

byly dostupné s výkonem od 75 do 96 kW a šestiválce od 114 do 132 kW.  V roce 2001 

následovalo AUDIA4 Avant Kombi, které nabízelo více místa v zavazadlovém prostoru a pro 

cestující [46]. 

Historie modelu v bodech: 

• 2000 – začátek prodeje, čtyřdveřový sedan, 

• 2001 – dostupné provedení kombi, 

• 2002 – dostupná verze kabriolet, 

• 2003 – verze S4, 

• 2004 – facelift a modernizace B7 [47]. 

  
Obrázek č. 14: AUDI A4 (B6) Avant [48] / Kabriolet [49] 

Tabulka č. 21: přehled motorizací pro AUDI A4 (B6) [47] 

Benzínové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1.6 8V 1595 ccm 75 kW ALZ 
1.8 20V Turbo 1781 ccm 110 kW AVJ 
1.8 20V Turbo 1781 ccm 120 kW BFB, BKB 
1.8 20V Turbo 1781 ccm 140 kW BEX 
2.0 20V 1984 ccm 96 kW ALT 
2.0 16V FSi 1984 ccm 110 kW AWA 
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Benzínové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
2.4 V6 30V 2393 ccm 125 kW BDV 
3.0 V6 30V 2976 ccm 160 kW BBJ 
3.0 V6 30V 2976 ccm 162 kW ASN 
4.2 V8 40V (S4) 4163 ccm 253 kW BBK 

Dieselové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1.9 TDi 1896 ccm 74 kW AVB 
1.9 TDi 1896 ccm 85 kW BKE 
1.9 TDi 1896 ccm 96 kW AVF, AWX 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 114 kW AYM 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 120 kW BCZ, BDG, BFC 
2.5 TDi V6 24V 2496 ccm 132 kW AKE, BAU, BDH 

I zde motor o stejném maximálním výkonu může mít více kódů motoru. Různé 

označení stejně výkonného motoru značí například drobné odlišnosti v konstrukci 

jednotlivých prvků motoru, které se ovšem neprojevily na jeho maximálním výkonu. 

Následujícím modelem po modelu B6 je model s označením B7. 

AUDI A4 B7 Typ 8E/8H 

Tabulka č. 22: základní parametry AUDI A4 (B7) [72] 

Rok produkce: 
Facelift: 

2004 – 2008 
- 

Návrhář:  Walter de'Silva 
Karoserie: sedan, kombi, kabriolet 
Příbuzní: AUDI S4 (B7), AUDI RS4 (B7), Seat Exeo 
Rozměry karoserie:  
délka x šířka x výška (mm) 

sedan kombi 
4586 x 1772 x 1427 4544 x 1766 x 1428 

V roce 2004 AUDI A4 prodělalo facelift a to jak po technické tak po designové 

stránce. Platforma zůstala stejná jako u předchozího modelu, tudíž PL46. Koncepce vozu je 

stále zachována a dodávána byla i s pohonem všech kol quattro. Nová konstrukce karoserie 

zůstala obdobná, celkem 45% je tvořeno z vysoko pevnostní oceli, která je většina na přídi, 

jelikož musí pohltit nejvíce energie při nárazu. Designové změny nastaly jak u předního tak  

u zadního nárazníku, zadních světel, která mají podobný tvar jak u sedanu, tak u kombi.  

Přední světla disponují funkcí bočního natáčení, což zlepšuje aktivní bezpečnost vozidla. 

Interiér zůstal až na pár drobných změn u ovládacích prvků nezměněn [50]. 
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Obrázek č. 15: AUDI A4 (B7) Sedan [51] / Kombi [52] 

Historie modelu v bodech: 

• 2004 – facelift a modernizace B7, 

• 2005 – dostupná verze RS4 4,2 V8 FSI (309 kW), 

• 2006 –  motory 2,0 TDi (125 kW) a 2,0 TFSi (162 kW), 

• 2007 –  ukončení výroby sedan, 

• 2008 –  ukončení výroby kombi [47]. 

Tabulka č. 23: přehled motorizací pro AUDI A4 (B7) [47] 

Benzínové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1.6 8V 1595 ccm 75 kW ALZ 
1.8 20V Turbo 1781 ccm 120 kW BFB 
2.0 20V 1984 ccm 96kW ALT 
2.0 TFSi 16V 1984 ccm 125 kW BPJ, BYK 
2.0 TFSi 16V 1984 ccm 147 kW BGB, BWE 
2.0 TFSi 16V 1984 ccm 162 kW BUL 
3.0 V6 30V 2976 ccm 160 kW BBJ 
3.2 V6 24V FSi 3123 ccm 188 kW AUK 
4.2 V8 40V (S4) 4163 ccm 253 kW BBK 
4.2 V8 32V (RS4) 4163 ccm 309 kW BNS 

Dieselové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1.9 TDi 1896 ccm 85 kW BKE, BRB 
2.0 TDi 1968 ccm 93 kW BVF 
2.0 TDi 1968 ccm 100 kW BNA, BRF 
2.0 TDi 1968 ccm 103 kW BLB, BRE, BPW 
2.0 TDi 1968 ccm 125 kW BRD 
2.5 TDi 2496 ccm 120 kW BDG 
2.7 TDi 2698 ccm 120 kW BSG 
2.7 TDi 2698 ccm 132 kW BPP 
3.0 TDi 2967 ccm 150 kW AKN 
3.0 TDi 2967 ccm 171 kW ASB 

I zde motor o stejném maximálním výkonu může mít více kódů motoru. Různé 

označení stejně výkonného motoru značí například drobné odlišnosti v konstrukci 

jednotlivých prvků motoru, které se ovšem neprojevily na jeho maximálním výkonu. 
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Následujícím modelem po modelu B7 je model s označením B8. 

AUDI A4 B8 

Tabulka č. 24: základní parametry AUDI A4 (B8) [72] 

Rok produkce: 
Facelift: 

2008 – 2015 
2012 – 2015 

Návrhář:  Julian Höenig (exteriér), Ingo Von Bargen (interiér) 
Karoserie: sedan, kombi 
Příbuzní: AUDI S4 (B8), AUDI RS4 (B8), AUDI A5 
Rozměry karoserie:  
délka x šířka x výška (mm) 

sedan kombi 
4700 x 1830 x 1427 4700 x 1830 x 1427 

V roce 2008 nastala kompletní generační změna modelu, která je vyrobena na nové 

MLP modulární platformě, která je taktéž základem pro AUDI A5 nebo S5. Motor společně 

s převodovkou byly umístěny více dozadu, aby se dosáhlo lepšímu rozložení váhy a tím 

pádem i lepšímu umístění těžiště než bylo dříve. Koncepce jako u předchozího modelu byla 

zachována. Karoserie vozidla je tvořena z vysoko pevnostní oceli. Slitina železa a oceli tvoří 

32 % hmotnosti vozu, hliníkové a hořčíkové slitiny se podílí na hmotnosti 31,7 %. Ačkoli je 

karoserie je o 50 mm širší, 120 mm delší než u předchozího modelu, váží asi o 10 % méně. 

Požadovaná tuhost karoserie zůstala zachována [53]. V roce 2009 byla AUDIA4 hodnocena 

společností EuroNCAP novou metodikou při stanovení bezpečnosti a získala pět hvězdiček 

z pěti. Za ochran cestujících obdržela 93 %, za ochranu dětí cestujících v autosedačkách  

84 %, za ohleduplnost k chodcům 39 % a za bezpečnostní systémy 71 % [54]. Mezi prvky 

bezpečnosti přibyly snímače umístěné na lištách sedadel, které zaznamenávají polohu 

cestujícího, takže řídící jednotka vychází ze skutečné vzdálenosti člověka v sedadle od 

airbagu. Airbagy mohou být aktivovány ve dvou fázích. Pokud kolize není příliš velká, 

postačuje zachycení první fáze, u zásadně silnějšího střetu následuje ještě druhá fáze. Interiér 

vozidla je na rozdíl od předchůdce o 20 mm delší, 10 mm širší a vzadu ve výši ramen je širší 

o 23 mm [53]. 

 

Obrázek č. 16: červeně: díly tvářené za tepla / žlutě: ocel nejvyšší pevnosti [53] 
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Základní zážehové čtyřválcové jednotky jsou dostupné s výkonem od 88 do 118 kW. 

Šestiválcová vznětová jednotka je dostupná s výkonem 195 kW a osmiválcová v nejsilnější 

verzi s 260 a 331 kW. Osmiválcová jednotka v modelu S4 dosahuje maximálního výkonu  

260 kW a ve verzi RS4 dosahuje maximálního výkonu 331 kW. Vznětové čtyřválce jsou 

dostupné s výkonem od 88 do 150 kW s novým vstřikováním common-rail. Nejsilnější 

šestiválcový dieselový agregát 3.0 TDI dosahuje maximálního výkonu 176 kW. Změny 

nastaly taky na podvozku vozidla. AUDI A4 dostala nový pomocný rám přední nápravy, 

který je součástí nosné struktury vozidla, díky kterému je řízení přesnější. Dále všechna 

ramena nápravy byly vyrobeny z kované hliníkové slitiny, což snižuje neodpruženou hmotu, 

umožňuje lepší vedení kola a zajišťuje zároveň optimální deformační vlastnosti v případě 

nehody. Jsou dostupné taky nové systémy, mezi které patří AUDI drive select. Je systém, 

který ovlivňuje charakteristiku odezvy motoru, automatickou převodovku, účinek posilovače 

řízení v závislosti na rychlosti jízdy, systém adaptivního nastavení tlumičů a prostřednictvím 

ovládáním na palubní desce se mohou volit režimy jízdy Comfort, Dynmaic nebo režim dle 

vlastních preferencí, respektive režim Individual. Systém CDC je používán u vozidel 

vybavených pneumatickým odpružením. Jedná se o dvouplášťové plynokapalinové tlumiče 

s přídavným externím ventilem a spojovacím vedením, díky kterému může být plynule 

měněna charakteristika tlumiče a tím pádem odpružení na základě režimu, který si řidič zvolil. 

Systém AUDI dynamic steering mění převod řízení v závislosti na rychlosti jízdy. Společně 

se systémem ESP udržuje vozidlo mnohem více stabilní díky rychlým pohybům řízení kol. 

Mezi další bezpečnostní systémy patří AUDI side asist, který využívá radarovou techniku, 

aby pomohl řidiči v často problematickém přejíždění z pruhu do pruhu. Řidič taky dostává 

varování, jestliže se objeví potencionálně riziková situace, spojená se změnou směru jeho 

jízdy. AUDI lane assist varuje řidiče nad rychlost 65 km/h, jakmile se automobil chystá 

opustit zvolený jízdní pruh [53]. 

Historie modelu v bodech: 

• 2007 – představení modelu, základní pohonné jednotky 1,8 TFSi (118 kW), 3,2 FSi 

(195 kW), 2,0 TDi (105 kW), 2,7 TDi (140 kW), 3,0 TDi (176 kW), 

• 2008 – začátek prodeje na našem trhu, 

• 2009 – 2,0 TFSi (132 kW), 2,0TDi e (100 kW), 

• 2011 – facelift a modernizace.  

V roce 2012 byl proveden facelift stávající generace. Facelift byl proveden u obou 

karosářských verzí, jak u sedanu, tak u kombi ve verzi A4, S4, RS4 i AllRoad. Po designové 



45 

stránce byla na přední části vozu modernizována maska chladiče, přední světlomety 

s vestavěnými led pásy pro denní svícení a přepracovaný nárazník. Na zádi vozu byl 

přepracován nárazník, světlomety a byly přidány dvě koncovky výfuku. V interiéru byly 

provedeny drobné ergonomické a designové změny týkající se volantu nebo čalounění [55].  

Dle deníku Autoaid.de jsou všechny motorové verze A4 s přímým vstřikováním vybaveny 

Start-Stop systémem a systémem na rekuperaci brzdné energie pro zvýšení ekologie a snížení 

spotřeby až o 11 % [56]. 

    

    

Obrázek č. 17: srovnání verze B8 a facelift B8 [57] 

Tabulka č. 25: přehled motorizací pro AUDI A4 (B8) 

Benzínové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
1,8 TFSI 1798 ccm 88 kW CABA, CDHA 
1,8 TFSI 1798 ccm 118 kW CABB, CCUA, CDHB 
1,8 TFSI 1798 ccm 125 kW CJEB 
2,0 TFSI 1984 ccm 132 kW CAEA, CDNB, CDZA, CFKA 
2,0 TFSI 1984 ccm 165 kW CADA, CDNC 
3,0 TFSI 2995 ccm 200 kW CMUA 
3,2 FSI 3197 ccm 195 kW CALA 
S4 2995 ccm 245 kW CAKA, CCBA 
RS4 4163 ccm 331 kW  

Dieselové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
2,0 TDI 1968 ccm 88 kW CAGC 
2,0 TDI 1968 ccm 100 kW CAGB, CJCB 
2,0 TDI 1968 ccm 105 kW CAGA, CMEA 
2,0 TDI 1968 ccm 110 kW CJCD 
2,0 TDI 1968 ccm 120 kW CAHB, CGLD 
2,0 TDI 1968 ccm 125 kW CAHA 
2,0 TDI 1968 ccm 130 kW CGLC 
2,7 TDI 2698 ccm 140 kW CAMA, CGKA 
3,0 TDI 2967 ccm 150 kW CLAB 
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Dieselové motory 
Motor: Zdvihový objem: Max. výkon: Kód motoru: 
3,0 TDI 2967 ccm 155 kW CCWB 
3,0 TDI 2967 ccm 176 kW CAPA, CCLA, CCWA 
3,0 TDI 2967 ccm 182 kW CDUC, CKVB 

I zde motor o stejném maximálním výkonu může mít více kódů motoru. Různé 

označení stejně výkonného motoru značí například drobné odlišnosti v konstrukci 

jednotlivých prvků motoru, které se ovšem neprojevily na jeho maximálním výkonu. 

V tabulce č. 26 jsou uvedeny základní rozměry vozidla (délka, šířka) a jednotlivé 

generace jsou mezi sebou porovnány. 

Tabulka č. 26: rozměry jednotlivých generací 

 B5 B6 B7 B8 
Délka: 4478mm 4545mm 4586mm 4703mm 
Přírůstek:  +67mm +41mm +117mm 
Šířka: 1733mm 1772mm 1772mm 1826mm 
Přírůstek:  +39mm 0mm +54mm 

Z tabulky č. 26 lze vidět, že každá jednotlivá generace vozu postupně nabývá na svých 

rozměrech.  

Pro parametrické porovnání jednotlivých generací vozu AUDI A4 byla vybrána vždy 

karoserie v provedení sedanu. Dále byla zvolena nejsilnější dostupná čtyřválcová dieselová 

pohonná jednotka bez pohonu všech kol quattro s manuální převodovkou a výbavou  

se základními prvky. V následující kapitole je potřeba navrhnout vhodnou strukturu pro 

parametrické porovnání jednotlivých modelů. 

3.2 KRITÉRIA PRO POROVNÁVÁNÍ TECHNICKÉ ÚROVNĚ 

MODELŮ 

3.2.1 Volba kritérií  

V současné době označujeme jakost výrobku jako souhrnný stav, tudíž jeho vlastnosti, 

vhodně navržené tvary a parametry, při kterých je výrobek způsobilý plnit funkci, pro kterou 

byl zhotoven. Je tedy nositelem určitých jakostních vlastností neboli znaků jakosti. 

Obdobným způsobem můžeme posuzovat nakupovanou službu či prováděnou činnost. Jakost 

je tedy obecný parametr, kterým můžeme srovnávat různé a značně se odlišující výrobky, 

služby nebo činnosti [58]. 

„Jakost lze definovat obecně jako: 
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• Souhrn a úroveň funkcí výrobku, které jsou nutně k zajištění činnosti výrobku 

• Stálost těchto funkcí v čase 

• Ekonomickou náročnost.“[58] 

Znaky jakosti jsou dílčí vlastnosti výrobku, které se podílí na celkové jakosti výrobku. 

Tyto znaky můžeme členit zpravidla podle charakteru vlastností do následujících skupin: 

• Znaky technické – základní technické parametry a vlastnosti výrobku, podle 

jeho specifického určení, jeho geometrické rozměry a způsob jejich provedení 

[58]. 

• Znaky působící při užívání výrobku – jsou to vlastnosti, které se uplatňují  

až při užívání samotného výrobku pro jeho funkci. Patří sem například 

spolehlivost, životnost, udržovatelnost, opravitelnost, bezpečnost a další [58]. 

• Znaky estetické a ergonomické – vyjadřují především vnější vzhled výrobku, 

módnost výrobku, kvalitu provedení, přizpůsobení tvarů a velikost ovládacích 

prvků možnostem člověka [58]. 

• Znaky ekonomické – charakterizují velikost nákladu na výrobu, náklady 

spojené s užíváním, náklady na opravy a preventivní údržbu [58]. 

K tomu aby se mohla určit cena nová oceňovaného výrobku, musíme znát jeho 

inherentní vlastnosti, mezi které řadíme funkčnost, bezpečnost, ekologičnost, životnost a další 

znaky jakosti v okamžiku dokončení jeho výroby. Dále musíme znát inherentní vlastnosti 

stejného nebo porovnatelného výrobku, který se k datu ocenění prodává na trhu jako nový. 

Dále musíme znát prodejní cenu stejného oceňovaného výrobku nebo výrobku 

porovnatelného. Ze stanovení vah jednotlivých kritérií a parametrického porovnání modelů 

získáme koeficient technické úrovně. Na základě koeficientu technické úrovně a ceny nové 

posledního modelu získáme cenu novou oceňovaného modelu ze vztahu:  

 �� = ������ × ��Ú, (2) 

kde značí ������ – prodejní cena srovnatelného modelu [Kč], 

  ��Ú	– koeficient technické úrovně 

Tím získáme jeho novou cenu. Ta se vyjadřuje v penězích a zohledňuje veškeré 

náklady na pořízení stejného továrně nového výrobku v bezvadném stavu k datu ocenění (dále 

jen stav bezvadný továrně nový - BTN). Dovozuje se na základě úvahy „… že kdyby se 
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oceňovaný výrobek prodával na trhu ve stavu BTN, tak by měl stejnou jakost jako týž BTN 

výrobek a tudíž i stejnou prodejní cenu.“[10] 

Tím, že cenová úroveň porovnatelných vozidel, která jsou na trhu jako nová, ovlivňuje 

i úroveň opotřebených výrobků, je při stanovení ceny nové potřebné zohlednit výši 

dosahovaných cen nových výrobků [10]. 

U výrobků, které jsou k datu ocenění na trhu pořád prodávány jako nové, cena nová 

odpovídá výši ceny prodejní téhož bezvadného továrně nového výrobku. Vychází se z úvahy, 

že kdyby se oceňovaný výrobek prodával na trhu jako nový, tak by měl stejnou jakost jako 

tentýž bezvadně nový tovární výrobek a tudíž i stejnou prodejní cenu [10]. 

Pokud by k datu ocenění byl starší výrobek prodáván na trhu jako nový, jeho 

inherentní jakost by byla odlišná od výrobků modernějších. Zpravidla by byla nižší  

a v porovnání s výrobky modernějšími by byla nižší i jejich prodejní cena [10]. 

U výrobků, které již k datu ocenění na trhu prodávány jako nové nejsou, mají odlišnou 

inherentní jakost od výrobku BTN. Tudíž pro stanovení výchozí ceny se používá parametrické 

a cenové porovnání, při kterém se porovnávají podstatné inherentní parametry oceňovaného 

výrobku ve stavu BTN, s porovnatelným výrobkem, který je již na trhu dostupný a tak je jeho 

prodejní cena známá. Toto porovnání se pokud možnost provádí s výrobky stejné značky, 

typu nebo provedení, tak aby vliv vnějších podmínek byl pokud možno co nejmenší a hodnotí 

se především vliv změny technické úrovně výrobku. S ohledem na technický pokrok, lze 

zpravidla vždy odvodit, že cena výrobku bezvadně nového, jehož výroba již byla ukončena, 

bude jeho prodejní cena nižší, než u srovnatelného, ale modernějšího výrobku. „Porovnání 

lze založit na srovnání podstatných funkčních parametrů, od nichž se prodejní cena primárně 

odvíjí, nebo na základě porovnání historických cen v době, kdy výroba oceňovaného výrobku 

byla ukončena, probíhal jeho doprodej a současně již byly nabízeny modernější výrobky. 

Odlišné vlastnosti oceňovaného a porovnatelného výrobku se vyjadřují tzv. koeficientem 

technické úrovně.“ [10] 

3.2.2 Metoda řešení 

Na základě charakteristik jakosti budou výrobky moderní (takové, které existují na 

trhu k datu ocenění jako nové) porovnávány se staršími výrobky podle 4 základních znaků 

jakosti – funkčnost, bezpečnost, ekonomičnost a ekologičnost. 

Při posuzování znaku: 
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• funkčnosti se vychází ze základních funkcí osobních vozidel, kterými jsou přeprava 

osob příp. nákladu a rychlost přepravy. Rychlost přepravy se na základní úrovni odvíjí 

od výkonu motoru, který se částečně odvíjí od zdvihového objemu motoru. Jako 

základní charakteristiky se tak uvažuje počet přepravovaných osob, respektive počet 

míst k sezení v automobilu.  

• Bezpečnost se primárně odvíjí od aktivní a pasivní bezpečnosti, ze kterých se 

bezpečnost automobilů skládá. Pasivní bezpečnost udává, v jakém stavu se automobil 

a posádka bude nacházet po nárazu. Čím bude pasivní bezpečnost vyšší, tím bude 

riziko poranění posádky nižší. Vliv na pasivní bezpečnost má především konstrukce 

karoserie, tedy to, jak a jakým způsobem se karoserie automobilu po nárazu 

zdeformuje, dále konstrukční řešení řízení, pedálů, výška střechy a jiné. Důležitou 

součástí jsou taky deformační zóny, které pohlcují energii nárazu. Nadále k pasivní 

bezpečnosti řadíme počet airbagů, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy, sloupek řízení 

nebo pedálová skupina. Mezi prvky aktivní bezpečnosti řadíme především motor, ten 

umožňuje řidiči rychle zareagovat na vzniklou situaci, jedná se především o rychlé 

předjíždění nebo rychlé ujetí z místa, kde by mohlo dojít ke srážce. Dále sem řadíme 

elektronické systémy, mezi které patří: ABS, ESP, EBD, ASR a jiné. Taktéž brzdový 

účinný brzdový systém patří mezi prvek aktivní bezpečnosti [59]. 

• Ekonomičnost vozu je posuzována na základě průměrné spotřeby pro kombinovaný 

provoz podle norem Evropských společenství. Tento údaj bývá k dispozici 

v osvědčení o registraci vozidla, část II.  

• Ekologičnost je takzvaná emisní norma. Ta určuje množství spalin, které automobil 

může vypustit do ovzduší. V České Republice upravuje tyto hodnoty zákon č. 56/2001 

Sb, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy vycházejí z norem Evropské 

hospodářské komise (EHK) a Evropského společenství (ES). Jako označení emisních 

norem se používá označení EURO a číslo normy, například EURO 5. Díky těmto 

normám se Evropě snižují emise ��� [60]. 

K tomu abychom mohli stanovit CN cenový a parametrickým porovnáním, musíme 

zvolit vhodnou strukturu parametrů, které charakterizují jakost výrobků vyráběných v různých 

obdobích. 
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 Jako řešení této situace byla zvolena struktura uvedená v tabulce č. 27: 

Tabulka č. 27: struktura při parametrickém porovnávání 

AUDI A4 / Karoserie typu sedan / modelový rok 
Funkčnost: objem motoru, maximální výkon v kW 

počet míst k sezení, velikost zavazadlového prostoru v l 
typ převodovky, počet rychlostí 

Bezpečnost: bodového hodnocení v nárazové zkoušce EuroNCAP vyjádřené 
počtem hvězdiček 1 až 5, kde 5 je maximum. 

Ekonomičnost:  kombinovaná spotřeba 
Ekologičnost:  emisní euro norma 

Tyto znaky nemají pro uživatele vždy stejný význam. Pro možnost kvantifikace jejich 

významu je tak použito kvantitativní párové srovnání. Při posuzování variant hraji velkou roli 

váhy, které jednotlivým kritériím přiřadíme. K určení vah existuje mnoho metod. Váhy budou 

stanoveny právě metodou kvantitativního párového srovnání kritérií, neboli tzv. Saatyho 

metodou. Tato metoda bude použita u nejprodávanějšího modelu značky AUDI, ke kterému 

se řadí AUDI A4. 

3.2.3 Stanovení významu jednotlivých kriteríí (Saatyho metoda) 

Saatyho metoda patří k rozhodovacím procesům. Rozhodovaní patří mezi významné 

aktivity, kdy se vybírá alespoň mezi dvěma variantami. Jedná se o kombinaci vědy a umění 

rozhodnout. Vycházíme z toho, že základním atributem rozhodování je proces volby,  

to znamená posouzení jednotlivých variant a výběr nejlepší varianty [61]. 

Analýza současného stavu 

V současné době existuje mnoho rozhodovacích procesů. Ať už procesy rozhodování 

za jistoty, rozhodování za rizika nebo rozhodování na nejistoty. Jelikož se tato práce zabývá 

vícekriteriálním rozhodování, byla vybrána Saatyho metoda. 

Metoda řešení 

Tato metoda je vhodná, pakliže provádíme hodnocení na základě osobních preferenci. 

Nejprve se sestaví matice, která charakterizuje vztahy, mezi jednotlivými kritérii. Tyto 

jednotlivé vztahy se vyjadřují jako podíl vah jednoho kritéria vůči druhému, přičemž je 

použita bodová stupnice, která vyjadřuje velikost preference i-tého kritéria vůči j-tému 

kritérii. Dále musí být provedena kontrola konzistence matice, která zajišťuje, že si zadané 

hodnoty vzájemně neodporují [62]. 
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Tabulka č. 28: bodová stupnice pro určení Saatyho matice [63] 

Preference 
číselné slovní 

1  kritéria i a j jsou stejně významná  
3  kritérium i je slabě významnější než kritérium j 
5  kritérium i je silně významnější než kritérium j 
7  kritérium i je velmi silně významnější než kritérium j 
9  kritérium i je absolutně významnější než kritérium j 

Pozn.: pro citlivější určení je možné použít hodnoty 2,4,6,8 

Nejprve je třeba vytvořit matici párových srovnání S=(Sij), kde prvky matice (Sij) 

představují odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria, kde k je počet kritérií [63]. 

 �
��≈

��
��
;�,���,�,…�

  (3) 

Všeobecný tvar Saatyho matice lze napsat následovně [63]. 

 

��� 	� 	� … 			� 1 ��� … ��		� 1/��� 1 … ��	
⋮ …		 1/��	 1/��	 … 1

 (4) 

Řešení 

V návaznosti na parametrické porovnání bude nyní sestavena Saatyho matice a tím se 

stanoví váhy jednotlivých kritérií. Sestavená matice dle jednotlivých kritérií udává  

tabulka č. 30. 

Tabulka č. 29: označení jednotlivých kritérií 

Označení Kritérium 
F1 funkčnost 
F2 bezpečnost 
F3 ekonomičnost 
F4 ekologičnost 

Tabulka č. 30: vzájemné porovnání významnosti jednotlivých kritérií: 

Kritérium i/j Bezpečnost Ekonomičnost Ekologičnost 
Funkčnost 2 – velmi slabě význ. 

než bezpečnost  
2 – velmi slabě význ. 

než ekonomičnost 
3 – slabě význ. než 

ekologičnost 
Bezpečnost  1 – stejně významná 

jako ekonomičnost 
3 – slabě význ. než 

ekologičnost 
Ekonomičnost   3 – slabě význ. než 

ekologičnost 

Preference po vzájemném porovnání všech kritérií uspořádáme do Saatyho matice. 

Navržená Saatyho matice pro jednotlivá kritéria: 
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 1 2 2 3
0,5 1 1 3
0,5 1 1 3
0,33 0,33 0,33 1

� (4.2) 

Jednotlivá kritéria byla porovnávána dle osobních preferencí na základě navržených 

parametrů jakosti v kapitole 3. Při tvorbě Saatyho matice je potřeba dosáhnout toho, aby byla 

matice dostatečně konzistentní. Většinou nelze dosáhnu toho, aby matice byla dokonale 

konzistentní. Pro stanovené míry konzistence se používá index míry konzistence, pro který 

platí vztah: 

 �� =
(����	�)

�	�
 (5) 

�
�� je největší vlastní číslo Saatyho matice, kde k je počet zvolených kritérií. V tomto 

případě k=4. Největší vlastní číslo matice �
�� bylo vypočteno v programu DAME.  

Po dosazení hodnoty �
�� do vztahu č. 5 nám vychází míra konzistence � = 0,015, což je 

dostatečně konzistentní. Pokud platí podmínka, že míra konzistence je menší než 0,1, je tato 

podmínka splněna, jako v tomto případě. Tuto matici můžeme v tomto případě považovat za 

dostatečně konzistentní. Váhy jednotlivých kritérii se počítají na základě geometrického 

průměru řádku matice. 

 �� =
[∏ ���
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 (6) 

Vyžitím tohoto vztahu vypočteme jednotlivé hodnoty vah ��, které nám ukazují míru 

důležitosti daného kritéria, které jsme si předtím zvolili. V tabulce č. 31 jsou vypočtené 

hodnoty zobrazeny. 

Tabulka č. 31: výsledné váhy jednotlivých kritérií 

Označení: Kritérium: Váha: 
F1 funkčnost 0,414 
F2 bezpečnost 0,243 
F3 ekonomičnost 0,243 
F4 ekologičnost 0,098 

Nejvyšší hodnoty dosáhlo kritérium funkčnosti �� = 0,414. Kritérium bezpečnosti a 

ekonomičnosti dosáhlo stejné váhy ��,� = 0,243 a kritérium ekologičnosti dosáhlo 

nejmenší váhy �� = 0,098.  
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3.3 KVANTIFIKACE CN VOZIDEL AUDI A4 

Ke kvantifikaci nové ceny jednotlivých modelů je zvolena Saatyho metoda, která 

přiřazuje jednotlivým znakům jakosti jejich váhu a na základě tohoto bude přiřazeno vlastní 

ohodnocení staršímu modelu, který je porovnáván s modelem předchozím jako BTN. 

Jednotlivé modely budou mezi sebou vzájemně porovnány od nejnovějšího po nejstarší pro 

získání vlastního ohodnocení. 

Tabulka č. 32: porovnání generace B8 a B8Facelift [73] [74] 

 AUDI A4 B8 (2008 – 2012) AUDI A4 B8/FL (2012 – 2015) 
Funkčnost: 1968 ccm, 125 kW  

5 míst / 480 l 
manuální, 6 stupňová převodovka 

1968 ccm, 130 kW 
5 míst / 480 l 
manuální, 6 stupňová převodovka 

Bezpečnost: hodnocení EuroNCAP ***** 
posádka: 93 % 
děti: 84 % 
chodci: 39 % 
bezpečnostní systémy: 71 % 

hodnocení EuroNCAP***** 
posádka: 93 %  
děti: 84 % 
chodci: 39 %  
bezpečnostní systémy: 71 % 

Ekonomičnost: 5,1 l/100 km [64] 4,6 l/100 km [65] 
Ekologičnost: Euro5  Euro5 

Tabulka č. 33: doplňující porovnání základní výbavy dle kódů EurotaxGlass 

Prvky výbavy: [66] [67]  
Funkčnost (komfort řidiče): 
Tónovaná skla   
Zvláštní disky 215 – 4 215 – 4 
Elektricky ovládaná okna 217 – 4 217 – 4 
Automatická klimatizace 232 232  
Rádio s CD přehrávačem 252 – 1 252 – 1 
Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel 255 255 
Posilovač řízení 265 265 
Imobilizér 287 287 
Bezpečnost aktivní: 
ABS 202 202 
El. Řízení jízdní dynamiky podvozku 213 213 
Přídavné světlomety (mlhovky) 226 226  
Zpětná zrcátka elektricky seřiditelná 258 – 4 258 – 2 
Bezpečnost pasivní: 
Airbag 207 – 6 207 – 6 
Opěrky hlavy 235 – 5 235 – 5  

Zde byly pro parametrické porovnání vybrány 2 modely. AUDI A4 B8 ve 

faceliftované verzi, která se neustále vyrábí a AUDI A4 ve verzi B8. Modely se od sebe liší 

faceliftem. Veškeré informace potřebné pro parametrické porovnání jsou uvedeny v tabulce  

č. 32. Cena vozu AUDI A4 B8/FL byla dle ceníku společnosti EurotaxGlass v roce 2014 

894 900 Kč. Z tabulky č. 32 lze vyčíst, že funkčnost automobilu zůstala téměř stejná. Verze 
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B8 má oproti verzi B8/FL pouze nižší výkon o 5 kW. Bezpečnost a bezpečnostní systémy 

zůstaly stejné. Ekonomičnost, respektive kombinovaná spotřeba paliva vozu je u modelu B8  

o 0,5 l/100 km vyšší. Ekologičnost obou vozů je stejná. Oba vozy mají taky jednotné prvky 

základní výbavy.  

Tabulka č. 34: porovnání generace B7 a B8 [73] [74] [75] 

 AUDI A4 B7 (2004 –2008) AUDI A4 B8 (2008 – 2012) 
Funkčnost: 1968 ccm, 125 kW  

5 míst / 460 l 
manuální, 6 stupňová převodovka 

1968 ccm, 125 kW  
5 míst / 480 l 
manuální, 6 stupňová převodovka 

Bezpečnost: hodnocení EuroNCAP ***** 
posádka: ***** 
děti: **** 
chodci: ** 
bezpečnostní systémy: 

hodnocení EuroNCAP ***** 
posádka: 93 % 
děti: 84 % 
chodci: 39 % 
bezpečnostní systémy: 71 % 

Ekonomičnost: 6,7 l/100 km  5,1 l/100 km [64] 
Ekologičnost: Euro4  Euro5  

Tabulka č. 35: doplňující porovnání základní výbavy dle kódů EurotaxGlass 

Prvky výbavy: [66]  
Funkčnost (komfort řidiče) 
Zvláštní disky  215 – 4 
Elektricky ovládaná okna 217 – 4 217 – 4 
Automatická klimatizace 232 232 
Rádio s CD přehrávačem  252 – 1 
Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel  255 
Posilovač řízení 265 265 
Imobilizér 287 287 
Bezpečnost aktivní 
ABS 202 202 
El. Řízení jízdní dynamiky podvozku  213 
Přídavné světlomety (mlhovky) 226 226 
Zpětná zrcátka elektricky seřiditelná 258 – 2 258 – 4 
Bezpečnost pasivní 
Airbag 207 – 6 207 – 6  
Opěrky hlavy 235 – 5 235 – 5  

Z parametrického porovnání modelu B7 s modelem B8 vyplývá, že funkčnost zůstala 

téměř stejná. U modelu B7 je nižší velikost zavazadlového prostoru o 20 l. Hodnocení 

bezpečnosti probíhalo u modelu B8 podle nové metodiky, ve které model získal 5 hvězdiček. 

Model B7 dle starší metodiky hodnocení bezpečnosti získal taktéž 5 hvězdiček. Dle vyjádření 

společnosti EuroNCAP výsledky hodnocení bezpečnosti před rokem 2009 nelze srovnávat 

s výsledky po roku 2009, kdy nastala jiná metodika hodnocení bezpečnosti. Ekonomičnost 

modelu B7 je o 1,6 l/100 km vyšší. Model B7 plní emisní normu Euro4 a model B8 emisní 
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normu Euro5. U výbavy modelů chybí u modelu B7 zvláštní disky, rádio s CD přehrávačem, 

dělená a sklopná opěradla zadních sedadel a elektrické řízení jízdní dynamiky podvozku. 

Tabulka č. 36: porovnání generace B6 a B7[74] [75] [76] 

 AUDI A4 B6 (2000 –2004) AUDI A4 B7 (2004 –2008) 
Funkčnost: 1896 ccm / 96kW  

5 míst / 445 l 
manuální, 6 stupňová 

1968 ccm, 125 kW  
5 míst / 460 l 
manuální, 6 stupňová převodovka 

Bezpečnost: hodnocení EuroNCAP **** 
posádka: **** 
děti: 
chodci: * 
bezpečnostní systémy:  

hodnocení EuroNCAP ***** 
posádka: ***** 
děti: **** 
chodci: ** 
bezpečnostní systémy: 

Ekonomičnost: 5,5 l/100 km 6,7 l/100 km  
Ekologičnost: Euro3 Euro4  
http://www.euroncap.com/en/results/audi/a4/15537 

http://www.euroncap.com/en/results/audi/a4/15749 

http://audi.katalog-automobilu.cz/ 

Tabulka č. 37: doplňující porovnání základní výbavy dle kódů EurotaxGlass 

Prvky výbavy: [66]  
Funkčnost (komfort řidiče) 
Tónovaná skla 208  
Zvláštní disky 215 – 4 215 – 4 
Elektricky ovládaná okna 217 – 2 217 – 4 
Automatická klimatizace 232 232 
Rádio s CD přehrávačem 252 252 – 1 
Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel  255 
Posilovač řízení 265 265 
Imobilizér 287 287 
Bezpečnost aktivní 
ABS 202 202 
El. Řízení jízdní dynamiky podvozku  213 
Přídavné světlomety (mlhovky) 226 226 
Zpětná zrcátka elektricky seřiditelná 258 – 2 258 – 4 
Bezpečnost pasivní 
Airbag 207 – 6 207 – 6  
Opěrky hlavy 235 – 4 235 – 5  

Z parametrického porovnání modelu B6 s modelem B7  vychází, že model B6 má 

o 29 kW nižší výkon a o 15 l menší zavazadlový prostor. Hodnocení bezpečnosti probíhalo 

u obou modelů podle staré metodiky. Model B7 získal v celkovém hodnocení 5 hvězdiček 

a model B6 4 hvězdičky. Ekonomičnost modelu B6 je o 1,2 l/100 km nižší, než u modelu 

B8.Model B7 plní emisní normu Euro4 a model B6 emisní normu Euro3. Z přehledu prvků 

základní výbavy z knižní publikace Eurotaxglass [66] u modelu B6 oproti modelu B7 schází 
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dělená a sklopná opěradla zadních sedadel a elektrické řízení jízdní dynamiky podvozku. 

Model B6 má navíc tónovaná skla. 

Z celkového parametrického porovnání všech modelů můžeme vidět, že se neustále 

navyšoval maximální výkon motoru, objem zavazadlového prostoru a dále se zlepšovala 

bezpečnost modelů. Ekologičnost vozu se i při zvyšovaném výkonu neustále zlepšuje. Z výše 

uvedeného parametrického porovnání bude dále sestavena Saatyho matice, díky které 

vypočteme jednotlivé podíly vah znaků jakosti. 

3.3.1 Analýza výsledků 

Na základě vypočítaných hodnot ze Saatyho matice a parametrického porovnání 

jednotlivých modelů můžeme přiřadit jednotlivým parametrům jakosti podíly vah a vlastní 

ohodnocení pro vypočtení koeficientu technické úrovně.  

Jednotlivým parametrům jakosti u porovnávaného modelu budou přiřazeny váhy dle 

vlastního uvážení na základě parametrického porovnání jednotlivých modelů  

v kapitole 3.3. Novější model bude brán jako 100 %, tudíž všechny námi vybrané parametry 

jakosti budou 100%, neboli 1. Pro výpočet koeficientu technické úrovně bude použit skalární 

součin vah jednotlivých kritérií vypočtených na základě Saatyho matice a jednotlivých podílů 

vah vlastního ohodnocení pro porovnávaný model. Koeficient technické úrovně bude 

zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Cena nová zaokrouhlená na celé tisíce pak bude 

vypočtena na základě součinu ceny předchozího modelu a koeficientu technické úrovně dle 

vzorce č. 7. 

 �� = ���ř
 × ��ú�
  (7) 

kde značí ���ř
 – prodejní cena předchozího modelu [Kč], 

  ��� – koeficient technické úrovně porovnávaného modelu 

Výpočet koeficientu technické úrovně pro model B8 je uveden v tabulce č. 38. 

Tabulka č. 38: koeficient technické úrovně modelu B8 

Kritérium: Váha 
kritéria: 

Vlastní ohodnocení modelu 
B8 

Model B8/FL 

Funkčnost 0,414 0,93 1,00 
Bezpečnost 0,243 1,00 1,00 
Ekonomičnost 0,243 0,90 1,00 
Ekologičnost 0,098 1,00 1,00 
Skalární součin:   0,94  
Cena historická prodejní 
v posledním roce výroby: 

857 000 Kč 
(2012) 

894 900 Kč 
(2015) 

Cena nová k roku 2015: 841 000 Kč 894 900 Kč 
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Výpočet koeficientu technické úrovně pro model B7 je uveden v tabulce č. 39. 

Tabulka č. 39: koeficient technické úrovně modelu B7 

Kritérium: Váha 
kritéria: 

Vlastní ohodnocení modelu 
B7 

Model B8 

Funkčnost 0,414 0,95 1,00 
Bezpečnost 0,243 0,80 1,00 
Ekonomičnost 0,243 0,75 1,00 
Ekologičnost 0,098 0,80 1,00 
Skalární součin:   0,84  
Cena historická prodejní 
v posledním roce výroby: 

944 800 Kč 
(2012) 

857 000 Kč 
(2012) 

Cena nová k roku 2015: 706 000 Kč 841 000 Kč 

Výpočet koeficientu technické úrovně pro model B6 je uveden v tabulce č. 40. 

Tabulka č. 40: koeficient technické úrovně modelu B6 

Kritérium: Váha 
kritéria: 

Vlastní ohodnocení modelu 
B6 

Model B7 

Funkčnost 0,414 0,90 1,00 
Bezpečnost 0,243 0,90 1,00 
Ekonomičnost 0,243 0,82 1,00 
Ekologičnost 0,098 0,80 1,00 
Skalární součin:   0,86  
Cena historická prodejní 
v posledním roce výroby: 

894 900 Kč 
(2004) 

944 800 Kč 
(2012) 

Cena nová k roku 2015: 607 000 Kč 706 000 Kč 

Z předchozí metody lze vidět, že velikost koeficientu technické úrovně ovlivňuje váha 

kritérií vypočtených ze Saatyho matice a taky váha jednotlivých námi přiřazených hodnot 

porovnávaného modelu s modelem, u kterého jsou hodnoty voleny jako nové, tudíž 100%. 

Tyto hodnoty usuzujeme z parametrického porovnání jednotlivých modelů z předchozí 

kapitoly na základě vlastního uvážení a záleží na každém znalci, jak tyto hodnoty na základě 

porovnání stanoví. Parametry v této práci byly stanoveny subjektivně po konzultaci 

s vedoucím práce. V případě lepšímu stanovení vah k jednotlivým kritériím by bylo lepší 

provézt průzkum trhu pro získání preferencí, které upřednostňují zákazníci. 

3.4 METODA POROVNÁNÍ HISTORICKÝCH CEN 

Pro vzájemné srovnání výsledků bude použita metoda založená na porovnání 

historických cen jednotlivých modelů, která je zobrazena v tabulce č. 41. Tato variant je 

založena na přepočtu historických cen jednotlivých modelů v době, kdy byly současně 

prodávány na trhu, tzn., že známe historické prodejní ceny obou modelů. 
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3.4.1 Analýza současného stavu 

V současné době jsou historické ceny uvedeny v cenících společnosti EurotaxGlass. 

Porovnávány budou modely, jejichž stáří dosahuje maximálně 15 let. Jak uvádí autor 

AutoSAP: je průměrný věk osobních automobilů kategorie M1 v ČR 14,49 let. Průměrný věk 

se od roku 1995 výrazněji nemění. Rozhodující vliv na průměrný věk automobilů v ČR má 

především trvalé vyřazování starších aut z provozu. Taktéž v roce 2003 došlo k vyřazení 

relativně vysokého počtu automobilů z provozu a to se projevilo na průměrném věku. Další 

pět let průměrné stáří automobilů mírně rostlo. V roce 2008 a 2009 došlo k mírnému poklesu 

[68]. 

 

Obrázek č. 18: průměrný věk automobilů v ČR [69] 

3.4.2 Metoda řešení  

Metoda řešení porovnání historických cen vychází z historických cen jednotlivých 

modelů, ve kterých byly vyráběny a prodávaný jako nové. Každý model měl v každém roce  

a každém provedení svoji cenou novou, za kterou se prodával na trhu. Tyto ceny jsou zapsány 

v knižních cenících společnosti EurotaxGlass. 

.
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3.4.3 Řešení 

Tabulka č. 41: srovnání historických cen jednotlivých modelů AUDI A4 

Rok výroby: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x 

Název a model AUDI A4 B7 AUDI A4 B8/FL 

Ccm/kW 1968ccm / 125kW 1968ccm / 140kW 

CP (historická) Kč 939000 939000 939000 944800 944800 873900 894900 8949000 894900 

x 

Vzájemný poměr 0,95 1,13 0,98 1,00 

Kumulovaný poměr 1,06 1,11 0,98 1,00 

x 

Název a model AUDI A4 B6 AUDI A4 B8 

Ccm/kW 1968ccm / 96kW 1968ccm / 125kW 

CP (historická) Kč 932800 932800 932800 932800 894900 834800 877600 859600 857000 857000 

x 

V tabulce č. 41 jsou zobrazeny v závislosti na časové ose jdoucí zleva doprava od roku 2000 do roku 2015 jednotlivé modely AUDI A4. 

Každý model A4 je zařazen do jednotlivých roků produkce, ve kterých se vyráběl. Dále je u každého modelu popsána jeho motorizace, která byla 

uvedena v parametrickém porovnání. Prodejní historické ceny uvedené v jednotlivých rocích každého modelu jsou převzaty z knižních publikací 

společnosti EurotaxGlass a dosazeny ke každému roku produkce jednotlivého modelu. Poměr historických prodejních cen popisuje vztah č. 8. 

Koeficienty jednotlivých modelů jsou vypočteny v řádku „vzájemný poměr“ a mezi novějším a starším modelem je zapsán vždy na pomezí 

jednotlivých roků výroby modelů. Kumulovaný koeficient technické úrovně značí poměr mezi daným modelem a modelem nejnovějším. Je 

spočítán jako součin KTÚ téhož modelu a KTÚ modelů předchozích. 





61 

3.4.4 Analýza výsledků 

 ��Ú = ���/���,  (8) 

kde značí ��� = ℎ����	�
�á	
��	�ř�š�éℎ�	�����  

  ��� = ℎ����	�
�á	
��	�ří�ě�šíℎ�	����   

Na základě tohoto vztahu dostaneme výsledný koeficient technické úrovně získaný 

právě přepočtem historických cen. Výsledné koeficienty technické úrovně jsou uvedeny 

v tabulce č. 42. 

Tabulka č. 42: výsledky koeficientů přepočtu historických cen 

Model: Výsledný koeficient: 
B8/B8FL 0,98 

B7/B8 1,13 
B6/B7 0,95 

3.5 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ  

Z předešlých dvou kapitol může dojít ke srovnání jednotlivých vypočtených 

koeficientů technické úrovně získaných na základě parametrického párového porovnání 

staršího a nového modelu s využitím vah stanovených dle Saatyho metody a přepočtu 

historických cen u jednotlivých modelů. V tabulce č. 43 jsou vypočtené výsledky srovnány. 

Tím, že technická úroveň je přepočtena v CČ a KP zohledňuje stav trhu, 

opravárenskou síť, dostupnost modelu, oblíbenost značky a další okolnosti související 

s oceněním modelu, lze dovozovat, že KP by se neměly významně lišit u vozidel moderních i 

dříve vyráběných. Z toho je pak porovnání  

Tabulka č. 43: srovnání koeficientů technické úrovně 

Model: Saatyho 
metoda 

Kumulovaný 
Saatyho metoda 

Přepočet 
historických cen 

Kumulovaný přepočet 
historických cen 

B8/B8FL 0,94 0,94 0,98 0,98 
B7/B8 0,84 0,79 1,13 1,11 
B6/B7 0,86 0,68 0,95 1,06 

Z tabulky lze vidět, že koeficienty vpočteny na základě Saatyho metody a metody 

přepočtu historických cen se vzájemně liší. U přepočtu historických cen záleží na poslední 

známé ceně, která byla převzata v knižní publikace ceníku společnosti EurotaxGlass.  

U Saatyho metody záleží na více faktorech. Z uvedeného vyplývá, že je potřeba stanovit počet 

a typ inherentních vlastností, neboli počet kritérií, dále na přiřazení velikosti důležitosti 

daného kritéria vůči druhému. Po vypočtení jednotlivých vah pomocí Saatyho matice dále 
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zaleží na parametrickém porovnání jednotlivých modelů mezi sebou a stanovení námi 

vybraných hodnot pro model, který hodnotíme s modelem novým, tedy stoprocentním. 

Dále je potřeba ocenit jednotlivé modely. Cena nová bude získána nejprve koeficientem 

technické úrovně a nadále koeficientem získaným na základě přepočtu historických cen. 

Z ocenění modelů bude získán koeficient prodejnosti a výše uvedené dva způsoby budou mezi 

sebou porovnány. 
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Tabulka č. 44: koeficient prodejnosti získaný Saatyho metodou [27] [70] 
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Tabulka č. 45: koeficient prodejnosti přepočtem historických cen [27] [70] 
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Veškeré informace potřebné k ocenění jsou čerpány z knižní publikace ceníku 

společnosti Eurotaxglass [70]. Jednotlivé modely jsou oceněny na základě Znaleckého 

standardu č I/2005 [27]. 

Zkratky použité v tabulkách č. 44 a č. 45: 

DP   průměrná doba provozu dle katalogu Eurotax vypočtena dle metodiky 

Znaleckého standardu č. I/2005. 

PKM  průměrný počet najetých kilometrů – dle katalogu Eurotaxglass. 

ZAD základní procentuální srážka za dobu provozu – vypočtena na základě 

Znaleckého standardu č. I/2005. 

ZAP základní procentuální srážka za počet ujetých kilometrů – vypočtena na 

základě Znaleckého standardu č. I/2005. 

ZA základní amortizace – vypočtena na základě Znaleckého standardu č. I/2005. 

CP hist. poslední známá cena nového automobilu v Kč (vč. DPH) v příslušném roce – 

knižní publikace společnosti Eurotaxglass. 

 Tmavě modré ceny – čerpány z Eurotaxglass. 

CN cena nová – vypočtena na základě koeficientu technické úrovně nebo na 

základě koeficientu získaného přepočtem historických cen. 

CČV časová cena vozidla – vypočtena na základě Znaleckého standardu č. I/2005. 

CP prům. prodejní cena v Kč (vč. DPH) – knižní publikace společnosti Eurotaxglass. 

KP koeficient prodejnosti – vypočtena na základě Znaleckého standardu č. I/2005. 

KTÚ  koeficient technické úrovně – vpočten ze vzorce č. 8 v kapitole č. 3.4.4 

Z tabulek č. 44 a č. 45 vyplývá, že při zohlednění koeficientu technické úrovně je 

menší rozdíl v koeficientech prodejnosti, než při metodě přepočtu historických cen. Zmenšuje 

se vliv subjektivního posouzení znalce a lépe to vystihuje vlivy zohledněné v KP, kde mezi 

vlivy zohledněné v KP především patří stav trhu, opravárenská síť, dostupnost modelu, 

oblíbenost značky a další okolnosti související s oceněním modelu. S nástupem nového 

modelu panuje i počáteční nedůvěra v tento nový model. S nástupem nového modelu se tak 

projeví i rozdíly technické úrovně mezi novým a starším modelem, tudíž je pro potřeby 
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oceňovacích metod lepší zvolit metodu pro stanovení koeficientu technické úrovně přes 

parametrické párové porovnání modelů. 

4  ZÁVĚR 

Z hlediska potřeb oceňovacích metod existuje řada způsobů, podle kterých lze osobní 

automobily třídit, ale žádný plně nevyhovuje potřebám oceňování, kde je důležité 

porovnávání. Jako vhodný se tak jeví způsob popsaný v kapitole č. 2. 3, kdy jsou automobily 

rozděleny podle dvou kritérií. Podle velikosti vozu, vycházející převážně z členění společnosti 

SDA, kde se rozlišují vozy mini, malé, nižší střední třídy, střední třídy, vyšší střední třídy a 

luxusní. Kritérium tak zohledňuje jak velikost vozu, tak i do určité míry úroveň výbavy, která 

s kategorií souvisí, a podle charakteru užití, který zohledňuje předpokládaný převažující 

způsob užívání – sportovní, sportovně-cestovní, cestovní, cestovně-terénní (SUV, CUV), 

terénní (Off-Road), nákladně-cestovní (PickUp), velkoprostorové (MPV) a do značné míry se 

odvíjí od tvaru karoserie.  

Kritéria pro párové parametrické porovnání byla vybrána na základě inherentních 

vlastností výrobku. Mezi porovnávaná kritéria byla zvolena funkčnost, bezpečnost, 

ekonomičnost a ekologičnost. Na základě těchto kritérií a jejich parametrů došlo k párovému 

porovnání jednotlivých modelů, kde na základě vlastního uvážení byla stanovena jednotlivým 

kritériím jejich hodnota. 

Z hlediska stanovení koeficientu technické úrovně vycházíme ze dvou metod. Metoda 

přepočtu historických vychází z přepočtu historických prodejních cen jednotlivých modelů 

v době, kdy byly současně prodávány na trhu. Tyto ceny jsou mezi sebou poděleny, kdy 

v čitateli je cena staršího modelu a jmenovateli je cena novějšího modelu. Při volbě této 

metody záleží na posledních známých historických prodejních cenách daného modelu. 

Saatyho metoda vychází ze stanovení vah vybraným kritériím a párovému parametrickému 

porovnání jednotlivých modelů. Na základě párového parametrického porovnání parametrů 

inherentních vlastností, je pak ze skalárního součinu výsledných vah kritérií a vlastního 

ohodnocení vypočten KTÚ. Při volbě této metody by bylo vhodné provést průzkum 

zákazníků, která kritéria jsou u nich rozhodující při koupi automobilu. Z porovnání obou 

metod pro stanovení KTÚ se jako vhodnější jeví metoda založená na parametrickém 

porovnání modelů, jelikož při volbě této metody nedochází při ocenění k tak velkým rozdílům 

výsledných KP jako u metody přepočtu historických cen. 
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