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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá odhadem škody na osobním vozidle při autonehodě 

bez zranění. Podstatnou část diplomové práce je sociologický průzkum, postup při dopravní 

nehodě, analýza vozového parku a výstupy z programu Audatex. Výsledkem diplomové práce 

je brožura Jak správně zvládnout dopravní nehodu s podrobným popisem jak odhadnout 

vzniklou škodu při dopravní autonehodě.  

ABSTRACT 

This dissertation deals with the estimate of damage of an automobile caused during a 

car accident with no injuries involved. A significant part of my work consist of a sociological 

research, a proceeding during a car crash a fleet analysis and protocols from a programme 

called Audatex. The outcome is a brochure - "How to manage a car accident - with detailed 

description how to estimate the damage caused by the crash" 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá odhadem škody na osobním vozidle při dopravní autonehodě bez 

zranění.  

 Cílem práce je vytvořeni základní metodiky pro postup odhadu škody laickou 

veřejností. Výstupem je brožura Jak správně zvládnout dopravní nehodu (umístěna v příloze 

diplomové práce), která by se mohla stát nedílnou součástí výbavy vozidla. Tato publikace má 

za úkol účastníky dopravní nehody seznámit se správným postupem, jak se v takovéto situaci 

zachovat, podle ní bude účastník schopen odhadnout výši vzniklé škody a zhodnotit zdá má či 

nemá volat Policii ČR. 

Základní problematikou této práce je analýza, sběr a syntéza informaci týkajících se 

dopravní nehody, vozového parku, odhadu výše vzniklé škody a ceny náhradních dílů. Bude 

to především základní legislativa, články o vozidlech a dopravních nehodách a výstupní data 

z programu Audatex atd. Z takto získaných podkladů budou vybrány informace nezbytné pro 

tuto práci. 

Tato diplomová práce se skládá z několika kapitol, které poskytnou pohled na danou 

problematiku. 

První část se zabývá legislativou potřebnou k nastínění situace v ČR (jak zákon 

definuje dopravní nehodu a jak blokovou výjimku) a sankcemi za nedodržení zákona 

361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a dalších. 

Druhá část popisuje postup účastníka při dopravní nehodě, tak jak ho stanovuje zákon, 

postupy Policie ČR a pojišťovny. Na ni navazuje kapitola vycházející ze sociologického 

průzkumu, zaměřená na schopnosti dotazovaných určit škodu při dopravní nehodě a znalost 

zákona 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a dalších. 

Následující část je věnována vozidlům. Zaměřuje se na vozový park ČR, jeho obnovu, 

na rozdělení vozidel do tříd a na zástupce daných tříd. Tato kapitola mi poslouží k výběru 

vhodných vozidel pro práci v programu Audatex, kterým se budu zabývat v poslední části 

diplomové práce. Z výsledků programu Audatex vyhotovím průměrné ceny náhradních dílů 

dle třídy vozidla. 
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2 LEGISLATIVA 

První část diplomové práce vás má obeznámit s legislativou, s právy a povinnostmi 

vznikajícími při dopravní nehodě, s termíny jako jsou např. silniční vozidlo, dopravní nehoda, 

účastník dopravní nehody a bloková výjimka. Legislativa je platná k 1. 1. 2012. 

2.1.1 Zákon 56/2001 Sb. 

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejich registraci a vyřazení 

z registru vozidel, technické požadavky na provoz silničních a zvláštních vozidel a 

schvalování technické způsobilosti. Dále upravuje práva a povinnosti provozovatelů vozidel, 

stanic technické kontroly a stanic měření emisí a podmínky kontroly technického stavu 

vozidel. Pro účely této práce jsou stěžejní základní pojmy definice silničních a zvláštních 

vozidel pro provoz na pozemních komunikacích. 

Nejčastějším termínem v této práci je vozidlo. Vozidlo je definováno v zákonu 

56/2001Sb. v § 2, odstavci 1 až 4. 

§ 2 Základní pojmy 

(1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem 

provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. 

(2) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních 

komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na 

pozemních komunikacích schváleno. 

(3) Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s 

nímž je spojeno do soupravy. 

(4) Historickým vozidlem nebo sportovně historickým vozidlem (dále jen historické 

vozidlo) je vozidlo, kterému byl Ministerstvem dopravy (dále jen ministerstvo) vydán na 

základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, registrační průkaz 

historického vozidla a kterému byla ministerstvem vydána zvláštní registrační značka pro 

historické vozidlo.[4] 
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2.1.2 zákona 361/2000sb. § 47 

Pro účely této diplomové práce je stěžejní zákon 361/2000Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. § 47 definuje dopravní nehodu a povinnosti účastníků dopravní 

nehody. Dále zákon 361/2000Sb. vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a 

Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na 

pozemních komunikacích, úpravu a řízení a provozu na pozemních komunikacích, řidičská 

oprávnění a řidičské průkazy. 

Pro tuto práci je důležitá definice dopravní nehody z § 47 odstavce 1, dále odstavec 4 

a oddíl a, který určuje, kdy je povinnost zavolat Policii ČR.  

§ 47 Dopravní nehoda 

(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu. 

(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě 

převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 

100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni 

a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi [4] 

2.1.3 VYHLÁŠKA 32/2001 Sb. 

Dle zaměření této práce je zásadní vyhláška 32/2001Sb., která definuje účastníky 

dopravních nehod, upravuje způsob vedení evidence dopravních nehod, podrobnosti o údajích 

vedených v evidenci a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod. 

Vyhláška 32/2001Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod 

definuje pojem účastník dopravní nehody v § 2. 

§ 2 Pojmy 

a) za účastníka dopravní nehody (dále jen "účastník") každý, kdo se v čase a místě 

dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehod. [5] 
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2.1.4 Zákon 200/1990 Sb. 

Orgány státní správy a orgány obce vedou prostřednictvím zákona o přestupcích své 

občany k dodržování zákonů, ostatních právních předpisů a plnění úkolů státní správy. 

Současně s tím vyžaduje respektování práv spoluobčanů, udržování veřejného pořádku a 

občanského soužití. Ve zvláštní části se zákon v § 22 a § 23 věnuje problematice provozu na 

pozemních komunikacích. § 22 stanovuje přestupky v provozu na pozemních komunikacích a 

konkrétní sankce v návaznosti na dané pochybení. § 23 tento výčet doplňuje o ostatní 

přestupky pojící se k problematice silničního hospodářství. 

h) porušením zvláštního právního předpisu3f)způsobí dopravní nehodu, při které je 

jinému ublíženo na zdraví, 

i) porušením zvláštního právního předpisu3f)způsobí dopravní nehodu, při které je 

způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda 

převyšující zřejmě částku 100 000 Kč, 

j) při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel 

včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100 000 Kč a nižší nebo při které došlo k 

poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodleně 

nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle, nebo 

odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovoleně opustí místo dopravní 

nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání 

pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, 

k) při dopravní nehodě podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j) [7] 

2.2 BLOKOVÁ VÝJIMKA 

Náhradní díly jsou rozděleny do třech kategorií dle blokové výjimky Nařízení Komise 

(EU) 461/2010. I. kategorie (dříve označovány jako originální náhradní díly) jsou díly 

vyráběné výrobcem vozidla, II. kategorie jsou díly shodné s originálem, které může vyrábět 

kdokoliv, ale musí mít předepsané parametry jako díly I. Kategorie. Díly I. a II. Kategorie 

můžou být použity na záruční opravy, svolávací akce a bezplatné zákaznické servisy bez 

zániku záruky na vozidlo, o dílech III. kategorie nevíme nic o jejich kvalitě a ani nejsou 

zaručeny rozměry, použitím těchto dílů vozidlo pozbývá záruku. V této práci se budu zabývat 

pouze díly I. a II. Kategorie, jelikož u dílů III. Kategorie nejsou zaručené žádné parametry a 
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vozidlo ztrácí svoji záruku. Nová bloková výjimka platí od 1. 6. 2010 a bude platit do 31. 5. 

2023. 
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3 POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ 

V této části diplomové práce se budu zabývat postupem při dopravní nehodě bez 

zranění. Správný postup při dopravní nehodě nám určuje zákon o provozu na pozemních 

komunikacích. 

Dopravní nehoda je dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: událost v provozu na 

pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na 

pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku 

v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 

3.1 POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ 

1) Je-li někdo zraněn, poskytněte dle svých možností a schopností první pomoc a vždy 

kontaktujte záchrannou službu (tel. 155) nebo hasičský záchranný sbor (tel. 150), nebo 

Policii ČR (tel. 158), či evropskou linku tísňového volání (112). 

2) Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na území ČR, při které dojde: 

a) k jakémukoliv zranění nebo usmrcení osoby 

b) škoda na vozidle včetně přepravovaného nákladu (věcí) zjevně přesáhla 

100 000Kč 

c) pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní 

komunikace (např. dopravní značení, dopravní signalizace atd.); limit výše 

majetkové újmy v takovém případě nehraje žádnou roli  

d) účastníci dopravní nehoda nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí 

zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích  

e) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič 

má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle 

f) pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody, je v zájmu 

účastníků přivolat Policii ČR 

3) Pokud bude u dopravní nehody policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, 

pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní 

vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky). 

4) Řidič nesmí popíjet alkoholické nápoje či jiné návykové látky po dopravní hodě po 

celou dobu šetření dopravní nehody jejím místě, nebo dokud by mohlo požití 

komplikovat zjištění požití návykových látek před jízdou 
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5) V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na silnici (resp. dopravní 

komunikaci), můžete vozidla odstranit pokud: 

a) je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel 

sprejem, křídou, pískem apod. (pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody si 

vytvořte vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody, hlavně si vyfoťte SPZ 

vozidla); 

b) shodli jste se na odstranění vozidel s ostatními účastníky dopravní nehody. 

6) Zapište si SPZ, VIN (17místný identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných 

vozidel, jména/ příjmení bydliště a telefonní čísla jejich řidičů, jména/příjmení a 

bydliště/sídla jejich vlastníků a provozovatelů a údaje o pojištění číslo zelené karty, 

číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty). Poznamenejte si 

jména, adresy a telefonní čísla případných svědků. 

7) Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalším účastníkem 

nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat identifikaci 

(údaje) místa a času nehody a jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a 

následků. Využijte k tomu „Záznam o dopravní nehodě“, který je povinností mít ve 

vozidle. 

8) Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní 

nehody. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné 

zdokumentování nehody. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových 

mutacích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším 

účastníkem bude občan jiného státu. 

9) Před oddělením dokumentu se přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán na všech 

vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, nebyly by 

propsány na všechna vyhotovení. Nad rámec výše uvedeného se pokuste dále 

zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah škody:  

a) pořízením fotodokumentace místa nehody, poškozených věcí, fotku obličeje řidiče 

b) zjištěním případných svědků nehody (jméno, kontakt) 

10) Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy 

asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na 

asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti uzavřeno. Z titulu 

havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla. Číslo telefonu 

na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě (k pojištění 

odpovědnosti, eventuálně k havarijnímu pojištění), nebo v tzv. asistenčním sešitě, 
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eventuálně na nálepce ve vozidle (viditelné místo). V rámci pojištění odpovědnosti 

máte nárok na úhradu asistenční služby od viníka dopravní nehody. Asistenční službu 

své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem. Nepřijímejte 

nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na 

místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, 

eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka dopravní 

nehody (viníka nehody). 

11) Zajistěte neprodlené předání sepsaného společného záznamu o dopravní nehodě 

pojistiteli. 

12) Pokud neznáte údaje o pojišťovně škůdce, obraťte se na Informační středisko České 

kanceláře pojistitelů, případně volejte Policii ČR [9] 

3.2 POSTUP POLICIE ČR 

Po zavolání na linku 158 policista zjistí, zda jsou schopni se účastníci dopravní nehody 

domluvit, zda nebylo zranění, nebo není jeden z řidičů pod vlivem návykové látky. Pokud se 

účastníci nejsou schopni domluvit, je na místo vyslána policejní hlídka. Po příjezdu na místo 

se snaží zprůjezdnit místo dopravní nehody pro MHD i ostatní dopravu alespoň jedním 

jízdním pruhem. Řidičům provede test na alkohol a návykové látky. Provádí šetření, míru 

zavinění jednotlivých účastníků dopravní nehody.  

Policie ČR určuje tzv. materiálovou škodu, to je škoda pouze náhradních dílů bez 

práce. Policisté zjišťují škodu dle platného ceníku dané automobilky, a pokud nemají ceník 

daného výrobce aut, volají svému operačnímu důstojníkovi, kterému nahlásí všechny 

poškozené části vozu a ten jim v autorizovaném servisu zjistí cenu těchto částí. Poté zjistí 

celkovou škodu na vozidle. 

3.3 POSTUP POJIŠŤOVNY 

Pojišťovny v ČR oceňují vozidla i škody na vozidlech dle znaleckého standardu číslo 

I/2005 o oceňování motorových vozidel. Nepočítají s koeficientem prodejnosti a případným 

znehodnocením nebo zhodnocením vozidla opravou. Česká pojišťovna má na to vlastní 

program, do kterého se zadávají pouze vstupní údaje (počet najetých km, stáří vozidla, 

motorizace). Náhradní díly se většinou vyměňují za nové, pouze pokud se jedná o malé 

poškození např. blatníků, nárazníků, dveří, atd. O malé poškození se jedná pouze v případě, 

že není poškozena výrazná část laku a jsou potřeba pouze drobné klempířské práce. 
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3.4 SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Dotazník mi posloužil jako sociologický průzkum o povědomí veřejnosti o odhadu 

škody na vozidle a o zákonu na pozemních komunikacích. 

Bylo dotázáno 480 osob, 61% mužů a 39% žen. Řidičský průkaz vlastní 89% 

dotazovaných osob. Výsledky průzkumu jsou zobrazeny ve výsečových grafech. Dotazník 

nalezneme v příloze X. 

3.4.1 Vyhodnocení sociologického průzkumu 

V tabulkách X-XX jsou správné odpovědi zvýrazněny červenou barvou. Dotazník k 

Vyhodnocení dotazníku 

Tabulka 1 Vyhodnocení sociologického průzkumu 

Věk řidiče   

do 25 132 27,5% 

26-35 72 15,0% 

36-50 117 24,4% 

51-65 96 20,0% 

Nad 65 63 13,1% 

   Pohlaví řidiče   

Muž 294 61,3% 

Žena 186 38,8% 

   Vlastní řidičský průkaz   

Ano 426 88,8% 

Ne 54 11,3% 

   Počet najetých km celkem   

do 20tis. km 63 14,8% 

20 -100tis. km 121 28,4% 

100-500tis. km 199 46,7% 

nad 500tis. km 43 10,1% 
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   Počet najetých km za rok   

do 1000km 60 14,1% 

1-5tis. km 90 21,1% 

5-10tis. km 42 9,9% 

10-20tis. km 186 43,7% 

nad 20tis. km 48 11,3% 

   Profesionál v oboru   

Ano 0 0,0% 

Ne 480 100,0% 

   Je nutné volat policii při zranění   

Pouze smrtelné 81 16,9% 

Smrtelné a těžké 102 21,3% 

jakékoliv 297 61,9% 

   Kdy je nutné volat policii   

Celková škoda nehody překročí 100tis. 172 35,8% 

Škoda na jednom vozidle překročí 100tis. Kč, škoda 

přepravovaného zboží, majetku se nezapočítává 97 20,2% 

Škoda na jednom vozidle nebo škoda na přepravovaném zboží či 

majetku překročí 100tis. Kč 
211 44,0% 

   Kdy není nutné volat policii   

Z vozidla vytekly provozní kapaliny 162 33,3% 

Havarované vozidlo je v majetku 3 osoby např. leasingová 

společnost 174 35,8% 

Při nehodě byla poškozena dopravní značka, svodidla atd. 87 17,9% 

Pokud je při nehodě poškozeno veřejně prospěšné zařízení např. 

světelné značení na křižovatce, železničním přejezdu atd. 
63 13,0% 

   Příčina nehody: vozidlo sjelo po střetu se zvěří mimo vozovku, Škoda 

Fabia I. generace, 2005   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 354 73,8% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 77 16,0% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 37 7,7% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 12 2,5% 
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    Příčina nehody: auto po smyku narazilo do stromu Škoda Octavia 2006   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 18 3,8% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 61 12,7% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 192 40,0% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 209 43,5% 

   Příčina nehody: řidič nedobrzdil a náraz s jiným autem odhodil jeho 

vůz na obrubník, Škoda Octavia, 2005   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 127 26,5% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 132 27,5% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 179 37,3% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 42 8,8% 

   Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, auto PČR narazilo do auta v 

otázce 5. Škoda Octavia II, 2009   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 11 2,3% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 25 5,2% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 18 3,8% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 99 20,6% 

pokud je účastníkem nehody vozidlo IZS je nutné povat vždy 

policii 327 68,1% 

   Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, auto PČR narazilo do auta v 

otázce 4, řešte nehodu odděleně, Renault Laguna, 2002   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 13 2,7% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 97 20,2% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 73 15,2% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 297 61,9% 

   Příčina nehody: Odření boku při parkování, Citroen C3, 2006   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 357 74,4% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 81 16,9% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 25 5,2% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 17 5,2% 
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   Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Škoda Octavia I. 

generace, 2002    

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 87 18,1% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 225 46,9% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 139 29,0% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 29 6,0% 

   Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Toyota Verso, 2010   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 215 44,8% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 97 20,2% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 113 23,5% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 55 11,5% 

   Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Subaru Justy, 2009   

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 219 45,6% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 134 27,9% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 79 16,5% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 48 10,0% 

   Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Škoda Fabia I. 

generace, 2005    

škoda minimální, určitě není nutné volat policii 189 39,4% 

škoda se blíží hranici 100 000Kč, ale policii není nutné ji přivolat 153 31,9% 

škoda je kolem hranice 100 000 Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 117 24,4% 

škoda určitě přesáhla 100 000 Kč a je nutné volat policii 21 4,4% 
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4 VOZIDLA A JEJICH ROZDĚLENÍ 

Pro určení výše majetkové újmy na vozidle je potřeba analyzovat vozový park v ČR. 

Dle této analýzy budou vybrána vhodná vozidla, která budou zastupovat danou třídu. Složení 

32 nejčastějších vozidel je v   
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Tabulka 2. Zde jsou zobrazeny celkové počty registrovaných vozidel. V posledním 

sloupci je zobrazen meziroční přírůstek nebo úbytek vozidel.  

Vozidla můžeme rozdělovat od tříd dle velikosti, objemu motoru, hmotnosti což je 

nejčastější dělení. Jsou tu také vozidla, která nelze do žádné z těchto skupin zařadit což jsou 

velmi stará vozidla neboli veteráni, vozidla na zakázku, prototypy nebo vozidla která jsou 

vyráběna v limitovaných edicích, vydávané k nějakému výročí automobilky. 

V této práci se segmentem vyšší a luxusní třídy vůbec nebudu zabývat z důvodů limitu 

100 000 Kč pro přivolání policie. Tento limit je velice nízký pro tyto vozy. Maybach 62 má 

cenu kolem 520 000 eur, Bugatti Veyron s cenou přes 1,3 mil eur, Audi A8 cena začíná na 

140 000 eur, velmi podobně je to i s jinými vozy v těchto segmentech. U veteránů, prototypů 

a ostatních vozidel kdy jejich opravitelnost je často nemožná nebo velice složitá z důvodů 

ruční výroby náhradních dílů. 

4.1 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČR 

Vysoký průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve 

věku nad 10 let (více než 60 % osobních automobilů registrovaných v ČR) svědčí o 

dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku. V roce 2010 dosáhl podíl obnovy hodnoty 

3,82 %, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovni 

min. 8 % až 10 %. Ani při zahrnutí hodnoty „obnovy“ 2,86 % (dané prvními registracemi 

ojetých osobních automobilů z dovozu) nedosáhla v roce 2010 obnova vozového parku 

alespoň minimální 8% hodnoty. Přitom více než 25 % dovezených ojetých osobních 

automobilů bylo ve věku nad 10 let.  

Průměrný věk osobních automobilů (OA) se, jak bylo výše uvedeno, za rok 2010 mírně 

zvýšil. Existují však relativně značné rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy. Jestliže 

například v Praze byl průměrný věk osobních automobilů 13,11 roku (nejnižší hodnota, oproti 

konci roku 2009 nižší o 0,01 roku), tak např. v Karlovarském kraji je to 13,88 roku (střední 

hodnota, oproti konci roku 2009 vyšší o 0,13 roku) a v Ústeckém pak 14,71 roku (nejvyšší 

hodnota, oproti konci roku 2009 vyšší o 0,14 roku). Údaje za jednotlivé okresy ČR (10 okresů 

s nejmladším a 10 okresů s nejstarším parkem osobních automobilů) jsou uvedeny v 

samostatném. S vozovým parkem v průměrném věku přes 15 let jsou v okresech Jeseník (15,03 

roku), Chomutov (15,06 roku) a Děčín (15,29 roku).[10] 
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Graf 1Průměrné stáří vozového parku v okresech ČR[11] 
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Tabulka 2 Složení vozového parku v ČR ke dni 31. 12. 2010[10] 

Typ (model) 

Celkový počet 

registrovaných 

vozidel 

Průměrné 

stáří typu 

(let) 

Procent z 

vozového parku 

registrovaného 

v ČR 2
0
0
9
/2

0
1
0

 

1 Škoda Felicie 393 189 13,79 8,74% - 

2 Škoda Fabia 367 586 6,85 8,18% + 

3 Škoda Octavia 324 286 7,86 7,21% + 

4 Škoda 135 (Favorit) 144 178 18,77 3,21% - 

5 Renault Megane 111 714 10,07 2,48% + 

6 Škoda 120 101 677 28,39 2,26% - 

7 VW Golf 98 558 13,49 2,19% + 

8 Opel Astra 85 561 12,26 1,90% - 

9 Ford Focus 80 953 8,02 1,80% + 

10 VW Passat 76 727 10,67 1,71% + 

11 Škoda 105 71 740 28,68 1,60% - 

12 Ford Mondeo 67 718 10,71 1,51% + 

13 Ford Escort 66 440 15,91 1,48% - 

14 Škoda 136 

(Favorit/Forman) 

65 996 21,39 1,47% - 

15 Ford Fiesta 56 058 12,64 1,25% - 

16 Fiat Punto 55 473 11,74 1,23% + 

17 Peugeot 206 51 793 8,94 1,15% + 

18 Renault Clio 49 080 11,27 1,09% + 

19 Opel Corsa 44 137 12,36 0,98% - 

20 VW Polo 42 513 10,5 0,95% + 

21 Peugeot 306 39 471 13,84 0,88% - 

22 Opel Vectra 38 764 13,97 0,86% - 

23 Škoda 100 35 317 39,07 0,79% - 

24 Renault Laguna 34 790 11,4 0,77% + 

25 Citroen Xsara 32 465 10,41 0,72% + 

26 Peugeot 106 31 615 14,69 0,70% + 

27 Peugeot 307 29 243 7,29 0,65% + 

28 Škoda Superb 27 241 4,94 0,61% + 

29 Renault 19 26 990 18,9 0,60% - 

30 Toyota Yaris 25 142 6,53 0,56% + 

31 Peugeot 407 24 366 12,16 0,54% + 

32 Trabant 601 24 013 37,61 0,53% - 

Celkem: 2 724 794 14,54 60,60% + 
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4.2 ROZDĚLENÍ VOZIDEL 

Vozidla jsem rozdělil dle prof. Vlka na třídy vozidel: mini vozy, nižší třída, nižší 

střední třída, střední třída, vyšší střední třída, vyšší třída a luxusní. 

4.2.1 Mini vozy 

Mini vozy potkáváme nejčastěji ve městě. Jech hlavní výhodou jsou velmi malé 

rozměry, nízká pohotovostní hmotnost, tím i nízká spotřeba, většinou jsou tyto automobily 

poháněny zážehovými motory do objemu 1,2l. Charakteristické rozměry dané třídy: Délka 

<3900 mm, Rozvor <2500mm, provozní hmotnost <1200kg.[1] 

Zástupci 

 Fiat PANDA 

 Chevrolet SPARK 

 Suzuki SPLASH 

 Hyundai i 10 

 Kia PICANTO 

 Peugeot 107 

 Toyota AYGO 

 Citroën C1 

 Fiat 500 

 Renault TWINGO 

 Hyundai ATOS 

 Opel AGILA 

 Ford KA 

4.2.2 Nižší třída 

V ČR tyto vozy jsou velmi často používány jako rodinné i přes svoje malé rozměry. 

Nejčastějším zástupce v ČR je Škoda Fabia, délka <4300 mm, rozvor < 2600 mm, provozní 

hmotnost < 1700kg. Motory se používají vznětové i zážehové nejčastěji o objemu 1,4 - 2,0l 

[1] 

Zástupci  

 Citroën C2 

Obrázek 1 Fiat Panda[13] 
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 Fiat Punto 

 Ford Fiesta 

 Hyundai Getz 

 Hyundai i20 

 Kia Rio 

 Mazda2 

 Mitsubishi Colt 

 Opel Corsa 

 Peugeot 207 

 Škoda Fabia 

 Suzuki Swift 

4.2.3 Nižší střední třída 

Tato třída patří k nejprodávanějším v Evropě. Nejčastější poháněcí agregát jsou vznětové i 

zážehové motory o objemu 1,4 – 2,0l. Délka < 4600 mm, rozvor < 2700 mm, provozní 

hmotnost < 1700 kg. [1] 

Zástupci 

 Fiat Bravo 

 Ford Focus 

 Honda Civic 

 Hyundai i30 

 Kia Cee'd 

 Mazda 3 

 Opel Astra 

 Peugeot 308 

 Renault Mégane 

 Škoda Octavia 

 Toyota Auris 

 Volkswagen Golf 

 Alfa Romeo 147 

 Audi A3 

 BMW řada 1 

Obrázek 2 Škoda Fabia RS [14] 

Obrázek 3 Škoda Octavia[15] 



 

39 

 Volvo C30 

4.2.4 Střední třída 

Prostorné rodinné vozy s karoseriemi sedan, liftback a combi. U nás to jsou též velmi často 

vozy pro manažery. Délka < 4800 mm, rozvor < 2800 mm, provozní hmotnost < 1700 kg. [1] 

Zástupci 

 Volkswagen Passat 

 BMW 3 

 Audi A4 

 Mercedes-Benz C 

 Ford Mondeo 

 Peugeot 407 

 Opel Insignia 

 Toyota Avensis 

 Renault Laguna 

 Alfa Romeo 159 

 Škoda Superb 

4.2.5 Vyšší střední třída 

Automobily nabízí velký prostor a za příplatek luxusní výbavu. Poslední krok k vyšší třídě 

tzv. limuzínám. Délka < 5000 mm, rozvor < 2900 mm, provozní hmotnost < 2000 kg.  [1] 

Zástupci 

 Audi A6 

 BMW 5 

 Mercedes-Benz E 

 Volvo V70/XC70 

 Saab 9-5 

 Volvo S80 

 Mercedes-Benz třída CLS 

 Chrysler 300 C 

 Jaguar S-Type 

Obrázek 4 Škoda Superb[12] 

Obrázek 5 Volvo S80[18] 
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 Citroen C6 

4.2.6 Vyšší třída 

Luxusní automobily kde důraz pro luxus a pohodlí je kladen na zadní sedadla, tyto 

limuzíny většinou jejich majitel již neřídí. V Evropě tomuto segmentu dominují Mercedes-

Benz a BMW. Délka < 5200 mm, rozvor < 3000 mm, provozní hmotnost < 2400 kg. [1] 

Zástupci 

 Mercedes-Benz třída S 

 Audi A8 

 BMW 7 

 Volkswagen Phaeton 

 Jaguar XJ 

 Lexus LS 

 Maserati Quattroporte 

 Cadillac STS 

4.2.7 Luxusní 

Skupina vozů kde luxus je na prvním místě, ale patří sem i sportovní vozy které se vyrábí 

ve velmi omezených sériích nebo na zakázku. Uvedl jsem zde pár příkladů největšího 

světového luxusu, většinu aut v ČR vůbec nepotkáte. [1] 

Zástupci 

 Rolls Royce Phantom 

 Maybach 62 

 Bentley Continental GTC 

 Aston Martin DB9 

 Ferrari Enzo 

 Maserati MC12 

 Bugatti Veyron 

 Koenigsegg CCR 

 SSC Ultimate Aero 

 Leblanc Mirabeau 

Obrázek 6 Maserati Quattroporte[16] 

Obrázek 7 Maybach 62[17] 
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 Mercedes Benz SLR McLaren 

 Porsche Carrera GT 

4.3 NÁHRADNÍ DÍLY 

Součást vozu, kterou je nahrazována poškozená součást vozidla. Náhradní díly jsou 

dle blokové výjimky rozděleny do tří kategorií. 

4.3.1 Porovnání cen I. a II. kategorie 

Zákazník má právo si vybrat jakými díly, bude jeho auto opraveno, obzvláště u 

starších vozidel můžou díly II. kategorie výrazně snížit cenu požadované kvality. Ne všechny 

části jsou však v dostání v dílech II. kategorie. Pro názornější představu o porovnání cen jsem 

zde uvedl příklad na vozidle Škoda Fabia. 

Příklad porovnání Škoda Fabia I. Generace, modelové provedení 2003, hatchback 

Škoda Fabia I. generace je nejrozšířenějším vozidlem v ČR  

Cena nejčastěji vyměňovaných náhradních dílů I. kategorie je ve výši 104 882 Kč, 

celková cena dílů II. kategorie je ve výši 38 701 Kč, přičemž je dostupnost alternativních dílů 

78,6%. Úspora při použití náhradních dílů II. kategorie činí 34 231 Kč, procentuální dochází 

k úspoře 45,3%. 

4.3.2 Nejčastěji vyměňované náhradní díly 

V této kapitole se budu zabývat výměnou náhradních dílů při dopravní nehodě. Na 

schématu   
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Obrázek 8 jsou procentuálně zobrazena místa na vozidle, kde nejčastěji dochází ke 

střetu. Nejčastěji odchází k čelnímu nárazu, poté následuje zadní náraz. Součet všech typů 

bočních nárazů reprezentuje 25% což je zanedbatelný podíl. Dle dat z České pojišťovny byl 

vytvořen seznam nejčastěji vyměňovaných náhradních dílů. Z těchto dílů se pouze kryt 

předního nárazníku, přední víko, blatník, kryt zadního nárazníku, zadní víko, zadní a přední 

dveře se opravují, pouze pokud jsou to drobné opravy, které nevyžadují-li nový lak. Čelní 

sklo se opravuje pouze v případě, pokud jeho cena převyšuje 20 000 Kč, prasklina je menší 

než 3cm a není ve výhledu řidiče. Všechny ostatní díly se pouze vyměňují. 
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Obrázek 8 Nejčastější místa střetu [3] 

 

Seznam nejčastěji vyměňovaných náhradních dílů: 

 kryt předního nárazník 

 nosník předního nárazníku 

 přední víko 

 světlomet přední levý 

 blatník přední levý 

 čelní sklo 

 dveře přední levé 

 zrcátko vnější levé 

 dveře zadní levé 

 kryt zadního nárazníku 

 výztuha zadního nárazníku 

 zadní víko 

 koncové světlo levé 

 kloubový hřídel levý 

 příčné rameno přední nápravy levé 

 skříň ložiska kola předního levého 
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 tlumič pérování přední levý 

 náboj kola předního levého 

 brzdový kotouč přední levý 

 chladič vody, ventilátor chladiče 

 koncový tlumič výfuku 

 nosník zadní nápravy 

 náboj kola zadního levého 

 brzdový kotouč/buben zadní levý 

 tlumič pérování zadní levý 
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5 ODHAD ŠKODY PŘI DOPRAVNÍ AUTONEHODĚ 

5.1 ZJIŠTĚNÍ VÝŠE AMORTIZACE 

Výše amortizace je výše opotřebení vozidla, amortizace vozidla nezávisí pouze na 

stáří vozidla, ale také na počtu ujetých kilometrů. Nejjednodušší zjištění ceny vozidla před 

poškozením je znát jeho obvyklou cenu na trhu s ojetinami, ale to většina motoristů nesleduje. 

Proto jsem vytvořil schéma Obrázek 9, jak zjednodušeně zjistit cenu vozidla.  

Napřed zjistíte stáří vozidla, to najdete v osvědčení o registraci vozidla část I. 

Následně dle stavu tachometru zjistíte celkový počet najetých kilometrů vozidla. Cena vozidla 

je vyjádřena procentuálně vzhledem k jeho pořizovací ceně.  

Obrázek 9 Schéma Určení amortizace vozidla 

 

5.2 VÝPOČET ŠKODY DLE KALKULACE AUDATEX 

Pojišťovny v ČR používají ke stanovení výše majetkové újmy systém Audatex. 

Výstup ze systému Audatex je v příloha 5. Dle těchto kalkulací a vozidel rozdělených do 

jednotlivých tříd jsem stanovil výši majetkové újmy při daném druhu nárazu. Nárazy jsem 

rozdělal do 3 kategorií (přední, zadní, boční levý). Tyto kategorie jsem zvolil dle schématu 

viz.   
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Obrázek 8, z kapitoly 4.2.2. Nejčastější místa střetu. U každého vozidla v dané třídě 

jsem dle programu Audatex stanovil výši majetkové újmy. V každé kategorii se nachází 6 

vozidel, které určují průměrnou cenu pro každý díl v celé třídě vozidel. Průměrné ceny 

náhradních dílů jsou v tabulkách 3 – 17. Doba práce je v programu Audatex označen jako ČJ. 

10ČJ = 1hodina práce. Ceny náhradních dílů pro jednotlivé zástupce v každé třídě, přiloženy 

na CD. 

5.3 STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY 

Stanovit výši majetkové újmy je velice problematické i pro odborníka. Řidič by se měl 

po nehodě pokusit odhadnout výši majetkové újmy. U vozidel do 3 let od uvedení do provozu 

od třídy nižší střední a vyšších tříd se jedná téměř vždy o škodu nad 100 000 Kč, pokud jsou 

zjevně poškozeny alespoň 4 díly vozidla. 

Pokud nastane náraz zepředu, měl by se řidič pokusit otevřít přední víko. Zkontrolovat 

zda nejsou ulomená světla, vyteklá voda z chladiče a nejsou viditelně poškozeny další díly. 

Při bočním nárazu zkontrolujte otevírání a zavírání dveří, zda z vozidla nevytékají 

nějaké kapaliny (pokud vytékají, musíte volat hasičský záchranný sbor tel.: 150). Při bočním 

nárazu do přední části vozidla se snažte otevřít přední víko a zkontrolovat co je poškozeno. 

Při nárazu do B sloupku je poškozena karoserie vozidla a vždy volejte policii, pokud vaše 

vozidlo má hodnotu větší než 100 000 Kč. Při nárazu z boku do zadní části vozidla, 

zkontrolujte otevírání a zavírání dveří i zadního víka. Pohledem do zavazadlového prostoru 

zjistěte další poškození. 

Při nárazu zezadu zjistěte, jestli vám jde otevírat a zavírat zadní víko neboli kufr. Zda 

nejsou ulomeny zadní světlomety, pokud nejsou na první pohled poškozeny. Pohledem pod 

automobil zjistěte, jestli není poškozen nosník zadní nápravy.
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5.3.1 Třída mini vozidel 

Škoda u mini vozidel vzhledem k jejich ceně téměř nikdy nepřekročí hranici 100 000 Kč. Cena těchto vozů se pohybuje kolem 200 000 

Kč. Dle amortizačního schématu na Obrázek 9 cena vozidla po prvních 3 letech provozu klesne na 60% své původní ceny. Obvyklá cena tohoto 

vozidla se blíží k částce 100 000 Kč. Jako referenční vozidla této kategorie jsem vybral Renault Twingo, Fiat Punto, Toyota Yaris, Ford Ka, 

Peugeot 107, VW Polo. Z těchto cen jsem vytvořil průměrné ceny náhradních dílů pro tuto třídu vozidel. V těchto tabulkách se nachází průměrná 

cena náhradních dílů dle typu nárazu – přední, boční levý a zadní. 

Tabulka 3 Průměrná cena náhradních dílů třídy mini vozy – čelní náraz 

náhradní díly cena dílu
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 5268 5,2 635 343 6,7 908 647,60 6259

nosník předního nárazníku 3131 5,3 635 319 1,3 908 128,80 3579

přední víko 6583 4,9 635 324 17,8 908 1600,60 8508

světlomet přední levý 4106 2,7 635 166 0,0 908 0,00 4271

blatník přední levý 3146 11,2 635 744 9,4 908 846,00 4737

čelní sklo 7196 21,0 635 1319 0,0 908 0,00 8515

kloubový hřídel levý 8207 12,0 635 714 0,0 908 0,00 8921

příčné rameno přední nápravy levé 3401 2,6 635 159 0,0 908 0,00 3559

skříň ložiska kola předního levého 3678 5,2 635 336 0,0 908 0,00 4014

tlumič pérování přední levý 2608 4,8 635 306 0,0 908 0,00 2914

náboj kola předního levého 2677 5,5 635 328 0,0 908 0,00 3005

brzdový kotouč přední levý 2480 4,8 635 292 0,0 908 0,00 2772

chladič vody, ventilátor chladiče 16775 13,0 635 858 0,0 908 0,00 17634

69254 98,1 ─ ─ ─ 6209 35,2 ─ ─ ─ 3223,00 78686

p
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ů

Celková suma náhradních dílů   
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Tabulka 4 Průměrná cena náhradních dílů třídy mini vozy – boční náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 5268 5,2 635 328 6,7 908 648 6243

nosník předního nárazníku 3131 5,3 635 319 1,3 908 129 3579

přední víko 6767 4,9 635 324 17,8 908 1601 8692

světlomet přední levý 4106 2,7 635 166 0,0 908 0 4271

blatník přední levý 3146 11,2 635 744 9,4 908 846 4737

čelní sklo 7196 21,0 635 1319 0,0 908 0 8515

dveře přední levé 10275 19,5 635 1243 15,5 908 1387 12905

zrcátko vnější levé 2272 2,7 635 169 2,2 908 109 2550

dveře zadní levé 8469 19,8 582 1171 14,0 908 1230 10870

kryt zadního nárazníku 4342 6,0 635 406 5,8 908 536 5284

výztuha zadního nárazníku 2111 5,8 635 394 0,0 908 0 2505

zadní víko 11122 22,4 654 1437 18,4 910 1726 14285

koncové světlo levé 1867 3,0 635 190 0,0 908 0 2057

kloubový hřídel levý 8361 12,0 635 714 0,0 908 0 9075

příčné rameno přední nápravy levé 3401 2,6 635 159 0,0 908 0 3559

skříň ložiska kola předního levého 3678 5,2 635 336 0,0 908 0 4014

tlumič pérování přední levý 2608 4,8 635 306 0,0 908 0 2914

náboj kola předního levého 2677 5,5 635 328 0,0 908 0 3005

brzdový kotouč přední levý 2480 4,8 635 292 0,0 908 0 2772

nosník zadní nápravy 12426 16,6 635 1058 0,0 908 0 13484

náboj kola zadního levého 4667 2,8 635 173 0,0 908 0 4840

brzdový kotouč/buben zadní levý 4367 9,4 635 616 0,0 908 0 4983

tlumič pérování zadní levý 2252 3,8 800 307 0,0 908 0 2559

116987 196,8 ─ ─ ─ 12499 91,1 ─ ─ ─ 8211 137697

P
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Celková suma náhradních dílů   
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Tabulka 5 Průměrná cena náhradních dílů třídy mini vozy – zadní náraz 

Vozidlo náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt zadního nárazníku 3806 6,2 635 415 5,3 908 491 4712

výztuha zadního nárazníku 1610 8,0 635 511 0,0 908 0 2121

zadní víko 8979 19,7 635 1252 20,0 908 1858 12089

koncové světlo levé 1500 3,0 635 190 0,0 908 0 1690

koncový tlumič výfuku 3227 1,8 635 117 0,0 908 0 3343

nosník zadní nápravy 10154 18,9 635 1184 0,0 908 0 11338

náboj kola zadního levého 4069 2,6 635 164 0,0 908 0 4233

brzdový kotouč/buben zadní levý 3730 9,9 635 643 0,0 908 0 4373

tlumič pérování zadní levý 2232 3,5 635 219 0,0 908 0 2451

39306 73,6 ─ ─ ─ 4696 25,3 ─ ─ ─ 2349 46351

P
rů
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h

 

Celková cena náhradních dílů  

5.3.2 Třída nižších vozidel 

Při dopravní nehodě u vozidel nižší třídy se k hranici výše majetkové újmy sto tisíc blíží pouze vozidla do tří let stáří od uvedení do 

provozu. Tato kategorie patří u nás k nejpočetněji zastoupeným. Z Tabulka 2 je zřejmé, že Škoda Fabia a Felicia jsou nejčastějšími vozidly na 

silnicích v ČR.  

Pro nižší třídu vozidel jsem zpracoval šest referenčních vozidel Škoda Fabia, Škoda Felicia, Hyundai i 20, Ford Fiesta, Golf IV, Citroen 

C3. U této třídy už je velice obtížné stanovit výše majetkové újmy u vozidel do 3 let stáří. Vozidla v této kategorii jsou nejvíce zastoupena na 

českých silnicích 
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Tabulka 6 Průměrná cena náhradních dílů vozů třídy nižší – čelní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 6245 4,3 797 346 7,8 720 612 7203

nosník předního nárazníku 2708 4,7 797 371 0,0 720 0 3079

přední víko 6020 4,3 797 347 17,3 720 1306 7673

světlomet přední levý 4492 3,0 797 239 0,0 720 0 4731

blatník přední levý 3100 11,7 797 935 10,3 720 827 4862

čelní sklo 5951 17,5 797 1394 0,0 720 0 7346

kloubový hřídel levý 11671 6,2 797 493 0,0 720 0 12164

příčné rameno přední nápravy levé 2550 6,3 797 509 0,0 720 0 3059

skříň ložiska kola předního levého 3256 5,5 797 439 0,0 720 0 3695

tlumič pérování přední levý 2170 4,5 797 361 0,0 720 0 2531

náboj kola předního levého 2884 4,7 797 372 0,0 720 0 3256

brzdový kotouč přední levý 2150 9,0 797 717 0,0 720 0 2867

chladič vody, ventilátor chladiče 8763 14,2 797 1133 0,0 720 0 9896

61961 95,8 ─ ─ ─ 7656 35,5 ─ ─ ─ 2745 72362Celková suma náhradních dílů
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Tabulka 7 Průměrná cena náhradních dílů vozů třídy nižší – boční náraz 

vozidlo náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 5204 4,3 836 394 7,8 1008 804 6402

nosník předního nárazníku 2256 4,7 836 392 0,0 1008 0 2648

přední víko 5017 4,3 836 373 17,3 1008 1802 7193

světlomet přední levý 3743 3,0 836 251 0,0 1008 0 3994

blatník přední levý 2583 11,7 836 995 10,3 1008 1029 4607

čelní sklo 4960 17,5 836 1502 0,0 1008 0 6462

dveře přední levé 8160 17,8 836 1501 10,7 1008 1075 10736

zrcátko vnější levé 2135 2,7 836 226 1,8 1008 199 2561

dveře zadní levé 8093 17,3 836 1467 11,3 1008 1165 10725

kryt zadního nárazníku 6177 6,0 836 524 5,8 1008 619 7320

výztuha zadního nárazníku 2088 3,8 836 327 0,0 1008 0 2415

zadní víko 7761 18,5 836 1568 9,7 1008 1023 10352

koncové světlo levé 1773 3,0 836 251 0,0 1008 0 2023

kloubový hřídel levý 9726 6,2 836 514 0,0 1008 0 10240

příčné rameno přední nápravy levé 2125 6,3 836 494 0,0 1008 0 2620

skříň ložiska kola předního levého 2713 5,5 836 461 0,0 1008 0 3174

tlumič pérování přední levý 1809 4,5 836 384 0,0 1008 0 2192

náboj kola předního levého 2404 4,7 836 397 0,0 1008 0 2801

brzdový kotouč přední levý 1792 9,0 836 745 0,0 1008 0 2536

nosník zadní nápravy 12959 15,5 836 1285 0,0 1008 0 14244

náboj kola zadního levého 2217 4,3 836 358 0,0 1008 0 2575

brzdový kotouč/buben zadní levý 2577 12,0 836 998 0,0 1008 0 3575

tlumič pérování zadní levý 1899 5,3 836 456 0,0 1008 0 2355

100171 188,0 ─ ─ ─ 15863 74,8 ─ ─ ─ 7716 123750
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Celková suma náhradních dílů   
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Tabulka 8 Průměrná cena náhradních dílů vozů třídy nižší – zadní náraz 

Vozidlo náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt zadního nárazníku 5341 8,83 861 767 8,3 952 853 6960

výztuha zadního nárazníku 3984 4,50 861 390 0,0 952 0 4373

zadní víko 6945 13,67 861 1196 9,7 952 984 9124

koncové světlo levé 2452 7,67 861 645 0,0 952 0 3097

koncový tlumič výfuku 5231 3,83 861 337 0,0 952 0 5568

nosník zadní nápravy 12959 15,50 861 1318 0,0 952 0 14277

náboj kola zadního levého 2217 4,33 861 373 0,0 952 0 2591

brzdový kotouč/buben zadní levý 2577 12,00 861 1029 0,0 952 0 3605

tlumič pérování zadní levý 1899 5,33 861 466 0,0 952 0 2365

43603 75,67 ─ ─ ─ 6520 18,0 ─ ─ ─ 1837 51960
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Celková cena náhradních dílů  

5.3.3 Třída nižších středních vozidel 

Se zvyšující se třídou vozidel se zvyšuje i cena náhradních dílů a laický odhad škody bývá obtížnější. U vozidel nižší střední třídy dochází 

k dopravním nehodám, kdy už na první pohled nemusí být zřejmé, zda výše majetkové újmy překročila či nepřekročila částku 100 000 Kč. U 

nehody je třeba dle svých možností a schopností zjistit míru poškození.  

Pro zjištění průměrné ceny náhradních dílů jsem vybral jako referenční vozidla Škoda Octavia, Toyota Auris, Fiat Bravo, Renault 

Megane, Ford Focus, Peugeot 306. V Příloze 4c naleznete podrobný seznam cen jednotlivých dílů výše uvedených vozidel. Příloha 4f obsahuje 

průměrné ceny náhradních dílů nižší střední třídy. 
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Tabulka 9 Průměrná cena náhradních dílů vozů nižší střední třídy – čelní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 7816 5,8 736 433 8,5 986 840,80 9090

nosník předního nárazníku 2690 3,3 736 232 0,8 986 82,00 3004

přední víko 7417 5,7 736 395 21,0 986 2095,20 9907

světlomet přední levý 5218 3,0 736 226 0,0 986 0,00 5444

blatník přední levý 3960 8,3 736 637 12,9 986 1283,80 5881

čelní sklo 7683 21,1 736 1556 0,0 986 0,00 9239

kloubový hřídel levý 11512 5,8 736 362 0,0 986 0,00 11874

příčné rameno přední nápravy levé 3399 3,1 736 227 0,0 986 0,00 3627

skříň ložiska kola předního levého 6536 3,3 736 247 0,0 986 0,00 6783

tlumič pérování přední levý 3030 6,8 736 418 0,0 986 0,00 3448

náboj kola předního levého 5080 2,9 736 224 0,0 986 0,00 5304

brzdový kotouč přední levý 5114 5,5 736 400 0,0 986 0,00 5513

chladič vody, ventilátor chladiče 26898 22,1 736 1633 0,0 986 0,00 28531

96353 96,4 ─ ─ ─ 6989 43,3 ─ ─ ─ 4301,80 107644
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Celková průměrná cena náhradních dílů  
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Tabulka 10 Průměrná cena náhradních dílů vozů nižší střední třídy – boční náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 7816 5,75 736 433 8,5 986 841 9090

nosník předního nárazníku 2690 3,25 736 232 0,8 986 82 3004

přední víko 7417 5,67 736 395 21,0 986 2095 9907

světlomet přední levý 5218 3,00 736 226 0,0 986 0 5444

blatník přední levý 3960 8,25 736 637 12,9 986 1284 5881

čelní sklo 7683 21,08 736 1556 0,0 986 0 9239

dveře přední levé 11856 20,50 736 1530 19,1 986 1914 15300

zrcátko vnější levé 3135 3,00 736 221 2,0 986 209 3565

dveře zadní levé 11535 17,75 736 1331 16,0 986 1571 14437

kryt zadního nárazníku 8096 3,00 736 237 8,3 986 826 9159

výztuha zadního nárazníku 2723 2,00 736 155 2,0 986 207 3086

zadní víko 13541 22,08 736 1525 18,2 986 1807 16873

koncové světlo levé 2805 3,17 736 236 0,0 986 0 3040

kloubový hřídel levý 11512 5,75 736 362 0,0 986 0 11874

příčné rameno přední nápravy levé 3399 3,08 736 227 0,0 986 0 3627

skříň ložiska kola předního levého 6536 2,58 736 201 0,0 986 0 6736

tlumič pérování přední levý 3030 6,17 736 371 0,0 986 0 3401

náboj kola předního levého 5080 2,92 736 224 0,0 986 0 5304

brzdový kotouč přední levý 5114 4,67 736 332 0,0 986 0 5445

nosník zadní nápravy 17435 14,33 736 1019 0,0 986 0 18454

náboj kola zadního levého 5502 3,50 736 273 0,0 986 0 5775

brzdový kotouč/buben zadní levý 3366 6,00 736 399 0,0 986 0 3765

tlumič pérování zadní levý 2132 2,33 736 162 0,0 986 0 2294

151581 169,83 ─ ─ ─ 12283 108,83 ─ ─ ─ 10837 174701Celková suma náhradních dílů
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Tabulka 11 Průměrná cena náhradních dílů vozů nižší střední třídy – zadní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt zadního nárazníku 8096 3,0 736 237 8,3 986 826 9159

výztuha zadního nárazníku 2723 3,3 736 234 2,0 986 207 3164

zadní víko 13541 22,1 736 1525 18,2 986 1807 16873

koncové světlo levé 2805 3,2 736 236 0,0 986 0 3040

kloubový hřídel levý 11512 5,8 736 362 0,0 986 0 11874

koncový tlumič výfuku 5634 3,3 736 250 0,0 986 0 5884

nosník zadní nápravy 16852 12,0 736 788 0,0 986 0 17640

náboj kola zadního levého 5505 3,5 736 273 0,0 986 0 5778

brzdový kotouč/buben zadní levý 3625 6,2 736 416 0,0 986 0 4041

tlumič pérování zadní levý 2943 5,0 736 426 0,0 986 0 3369

73236 67,3 ─ ─ ─ 4747 28,5 ─ ─ ─ 2840 80823
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Celková cena náhradních dílů  

5.3.4 Třída středních vozidel 

Při dopravní nehodě automobilů střední třídy výše majetkové újmy často překročí 100 000 Kč. Referenční příklady pro střední třídu 

vozidel jsou Audi A4, Škoda Superb, Ford Mondeo, VW Passat, BMW 3, Renault Laguna.  
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Tabulka 12 Průměrná cena náhradních dílů vozů střední třídy – čelní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 9976 8,3 1128 951 10,0 1353 1382,12 12309

nosník předního nárazníku 3045 4,0 1128 455 0,0 1353 0,00 3500

přední víko 10087 6,2 1128 724 25,5 1353 3425,28 14235

světlomet přední levý 12395 3,5 1128 414 0,0 1353 0,00 12809

blatník přední levý 4648 5,5 1128 598 9,0 1353 1199,80 6445

čelní sklo 8498 23,2 1128 2750 0,0 1353 0,00 11249

kloubový hřídel levý 14146 6,7 1128 795 0,0 1353 0,00 14942

příčné rameno přední nápravy levé 3735 3,0 1128 296 0,0 1353 0,00 4031

skříň ložiska kola předního levého 4795 4,7 1128 486 0,0 1353 0,00 5280

tlumič pérování přední levý 3522 6,7 1128 797 0,0 1353 0,00 4319

náboj kola předního levého 6299 7,7 1128 937 0,0 1353 0,00 7236

brzdový kotouč přední levý 5285 6,3 1128 717 0,0 1353 0,00 6002

chladič vody, ventilátor chladiče 34734 29,0 1128 3098 0,0 1353 0,00 37833

121166 114,7 ─ ─ ─ 13017 44,5 ─ ─ ─ 6007,20 140191
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Celková suma náhradních dílů  
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Tabulka 13 Průměrná cena náhradních dílů vozů střední třídy – boční náraz 

vozidlo náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 9976 8,3 1128 951 10,0 1353 1382 12309

nosník předního nárazníku 3045 3,8 1128 439 0,0 1353 0 3484

přední víko 10087 6,2 1128 724 25,5 1353 3425 14235

světlomet přední levý 12395 3,5 1128 414 0,0 1353 0 12809

blatník přední levý 4648 5,5 1128 598 9,0 1353 1200 6445

čelní sklo 8498 23,2 1128 2750 0,0 1353 0 11249

dveře přední levé 12392 22,7 1128 2687 15,7 1353 2115 17194

zrcátko vnější levé 3724 2,8 1128 326 2,8 1353 377 4428

dveře zadní levé 12320 21,5 1128 2563 14,7 1353 1974 16856

kryt zadního nárazníku 10433 4,0 1128 408 10,3 1353 1420 12261

výztuha zadního nárazníku 3348 2,5 1128 319 0,7 1353 78 3745

zadní víko 13879 19,0 1128 2178 14,8 1353 1964 18022

koncové světlo levé 3666 2,7 1128 325 0,0 1353 0 3991

kloubový hřídel levý 14146 6,7 1128 795 0,0 1353 0 14942

příčné rameno přední nápravy levé 4786 4,3 1128 488 0,0 1353 0 5273

skříň ložiska kola předního levého 6066 5,3 1128 582 0,0 1353 0 6648

tlumič pérování přední levý 3522 6,7 1128 797 0,0 1353 0 4319

náboj kola předního levého 6299 7,7 1128 937 0,0 1353 0 7236

brzdový kotouč přední levý 5285 6,3 1128 717 0,0 1353 0 6002

nosník zadní nápravy 15608 15,5 1128 1879 0,0 1353 0 17487

náboj kola zadního levého 4194 3,7 1128 450 0,0 1353 0 4643

brzdový kotouč/buben zadní levý 5569 6,3 1128 763 0,0 1353 0 6332

tlumič pérování zadní levý 3040 2,2 1128 268 0,0 1353 0 3308

176927 190,3 ─ ─ ─ 22357 103,5 ─ ─ ─ 13936 213220
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Celková suma náhradních dílů  
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Tabulka 14 Průměrná cena náhradních dílů vozů střední třídy – zadní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt zadního nárazníku 10433 4,0 1128 408 10,3 1353 1420 12261

výztuha zadního nárazníku 3348 1,8 1128 253 0,7 1353 78 3679

zadní víko 13879 19,0 1128 2178 14,8 1353 1964 18022

koncové světlo levé 3666 2,7 1128 325 0,0 1353 0 3991

kloubový hřídel levý 14146 6,7 1128 795 0,0 1353 0 14942

koncový tlumič výfuku 10748 3,8 1128 439 0,0 1353 0 11187

nosník zadní nápravy 15608 15,5 1128 1879 0,0 1353 0 17487

náboj kola zadního levého 4194 3,7 1128 450 0,0 1353 0 4643

brzdový kotouč/buben zadní levý 5569 6,3 1128 763 0,0 1353 0 6332

tlumič pérování zadní levý 3040 2,2 1128 268 0,0 1353 0 3308

84633 65,7 ─ ─ ─ 7757 25,8 ─ ─ ─ 3462 95852
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Celková cena náhradních dílů  
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5.3.5 Třída vyšších středních vozidel 

U cen této třídy vozidel jsem chtěl ukázat, proč se již ve své diplomové práci nezabývám vyšší a luxusní třídou vozidel. Velmi malý počet 

náhradních dílů překročí hranici 100 000Kč. U těchto vozidel se přivolání policie ČR řeší pouze v případě staří vozu nad 10 let nebo při ujetí více 

než 200 tis. km. U této třídy průmět tvoří pouze 5 vozidel. Vybrané vozidlo Saab 9-5 nedodává ceny k velkému počtu náhradních dílů. 

Referenčními vozidly jsou Audi A6, Mercedes Benz E, Volvo V70, BMW 5, Citroen C6. V Příloze 4e naleznete podrobný seznam cen 

jednotlivých dílů výše uvedených vozidel a v Příloze 4f průměrnou cenu náhradních dílů vyšší střední třídy. 

Tabulka 15 Průměrná cena náhradních dílů vozů vyšší střední třídy – čelní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 35346 12,4 1377 1723 14,4 1507 2249 44708

nosník předního nárazníku 3772 4,6 1377 658 0,0 1507 0 4494

přední víko 20941 11,6 1377 1637 32,2 1507 4709 27756

světlomet přední levý 22729 5,4 1377 779 0,0 1507 0 24157

blatník přední levý 7404 12,4 1377 1781 10,8 1507 1573 10785

čelní sklo 12012 33,0 1377 4599 0,0 1507 0 17164

kloubový hřídel levý 15194 15,0 1377 2067 0,0 1507 0 17315

příčné rameno přední nápravy levé 6581 7,4 1377 1069 0,0 1507 0 7339

skříň ložiska kola předního levého 7577 9,8 1377 1388 0,0 1507 0 9017

tlumič pérování přední levý 5984 7,6 1377 1066 0,0 1507 0 7652

náboj kola předního levého 6640 9,8 1377 1363 0,0 1507 0 7756

brzdový kotouč přední levý 6133 7,4 1377 1050 0,0 1507 0 6787

chladič vody, ventilátor chladiče 51233 34,4 1377 4792 0,0 1507 0 54502

201546 170,8 ─ ─ ─ 23971 57,4 ─ ─ ─ 8531 239431
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Celková suma náhradních dílů  
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Tabulka 16 Průměrná cena náhradních dílů vozů vyšší střední třídy – boční náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt předního nárazník 40736 12,4 1377 1723 14,4 1507 2249 44708

nosník předního nárazníku 3836 4,6 1377 658 0,0 1507 0 4494

přední víko 21410 11,6 1377 1637 32,2 1507 4709 27756

světlomet přední levý 23378 5,4 1377 779 0,0 1507 0 24157

blatník přední levý 7431 12,4 1377 1781 10,8 1507 1573 10785

čelní sklo 12565 33,0 1377 4599 0,0 1507 0 17164

dveře přední levé 17324 33,0 1377 4629 17,6 1507 2521 24474

zrcátko vnější levé 7703 2,8 1377 383 2,6 1507 397 8483

dveře zadní levé 15928 32,6 1377 4552 14,4 1507 2083 22563

kryt zadního nárazníku 16589 11,2 1377 1577 15,8 1507 2475 20642

výztuha zadního nárazníku 5468 7,2 1377 1048 0,0 1507 0 6516

zadní víko 16303 42,2 1377 5859 18,4 1507 2661 24822

koncové světlo levé 5009 4,6 1377 640 0,0 1507 0 5649

kloubový hřídel levý 15248 15,0 1377 2067 0,0 1507 0 17315

příčné rameno přední nápravy levé 6270 7,4 1377 1069 0,0 1507 0 7339

skříň ložiska kola předního levého 7629 9,8 1377 1388 0,0 1507 0 9017

tlumič pérování přední levý 6586 7,6 1377 1066 0,0 1507 0 7652

náboj kola předního levého 6393 9,8 1377 1363 0,0 1507 0 7756

brzdový kotouč přední levý 5736 7,4 1377 1050 0,0 1507 0 6787

nosník zadní nápravy 22431 36,2 1377 5129 0,0 1507 0 27561

náboj kola zadního levého 6944 9,4 1377 1314 0,0 1507 0 8258

brzdový kotouč/buben zadní levý 5250 13,4 1377 1865 0,0 1507 0 7116

tlumič pérování zadní levý 4517 6,0 1377 832 0,0 1507 0 5349

280687 335,0 ─ ─ ─ 47007 126,2 ─ ─ ─ 18668 346362
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Celková suma náhradních dílů  
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Tabulka 17 Průměrná cena náhradních dílů vozů vyšší střední třídy – zadní náraz 

náhradní díly cena
doba 

práce

hodinová 

sazba

cena 

práce
lak doba

hodinová 

sazba
cena laku

celková 

cena

kryt zadního nárazníku 16589 11,2 1377 1577 15,8 1507 2475 20642

výztuha zadního nárazníku 5468 7,2 1377 1048 0,0 1507 0 6516

zadní víko 16303 42,2 1377 5859 18,4 1507 2661 24822

koncové světlo levé 5009 4,6 1377 640 0,0 1507 0 5649

kloubový hřídel levý 15248 15,0 1377 2067 0,0 1507 0 17315

koncový tlumič výfuku 12350 3,2 1377 444 0,2 1507 34 11941

nosník zadní nápravy 20356 36,2 1377 5129 0,0 1507 0 27561

náboj kola zadního levého 7350 9,4 1377 1314 0,0 1507 0 8258

brzdový kotouč/buben zadní levý 4531 13,4 1377 1865 0,0 1507 0 7116

tlumič pérování zadní levý 4517 6,0 1377 832 0,0 1507 0 5349

107722 148,4 ─ ─ ─ 20776 34,4 ─ ─ ─ 5169 135169
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Celková cena náhradních dílů  
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6 ZÁVĚR 

Tato práce představuje soubor základních postupů spojených s dopravní nehodou. 

Cílem této práce bylo vyhledat, analyzovat a co nejlépe prezentovat podklady pro vytvoření 

studie hodnocení výše majetkové újmy na vozidle po nehodě běžným řidičem bez zranění a 

vytvoření brožury Jak správně zvládnout dopravní nehodu. 

Ze sociologického průzkumu vyplívá, že povědomí českých řidičů o právech a 

povinnost je velice špatná. Odhad škody na vozidlech však dopadl lépe, přesto překvapivě 

lepší odhad měli muži než ženy. 

Přesně stanovit výši majetkové újmy na vozidle není jednoduchý úkol. Pro odhadce - 

laika i odborníka jsou největším problémem zjistit tzv. skryté vady a amortizace vozidla. V 

kapitole pro zjištění amortizace vozidla jsem vytvořil schéma, z kterého vyplývá obvyklá cena 

automobilu. Řidič by měl být schopen zkontrolovat poškození, která lze lehce zjistit. Velice 

často dochází k podcenění výše majetkové újmy. Často si také řidič myslí, že oprava je v 

řádech tisíců korun a výše majetkové újmy přesahuje desítky tisíc korun, u dražších vozidel 

jsou to i stovky tisíc. Většina řidičů do výše majetkové újmy nezapočítává poškozený majetek 

ve vozidle. Ten může zejména u starších vozidel velice významně ovlivnit celkovou výši 

majetkové újmy. 

U vozidel na jakýkoliv druh leasingu, jakékoliv třídy do 3 let od uvedení do provozu 

na pozemních komunikacích, je lepší volat Policii ČR vždy. Vyhnete se zbytečným 

problémům s vyplacením náhrady škody, případně opravy vozidla. U vozidel které nejsou 

zařazeny do žádné z výše uvedených tříd v Kapitole 4.2. je nutno volat policii vždy, protože 

výše majetkové újmy je velmi často nevyčíslitelná z důvodů nedostupnosti náhradních dílů. U 

vozidel střední a vyšších tříd stáří vozidla a počet najetých kilometrů nemá takový vliv jako u 

nižších kategorií. Pořizovací cena vozidla je dosti vysoká a jen drobné poškození se velmi 

rychle blíží k hranici 100 000Kč. Tyto vozidla mají velice často havarijní pojištění. Policie 

ČR by měla, k těmto dopravním nehodám vozidel, být volána téměř vždy. 

Z výše uvedeného vyplývá:  

Cílem této práce bylo hodnocení výše majetkové újmy na vozidle po nehodě běžným 

řidičem a vytvoření základní metodiky pro postup odhadu škody laickou veřejností. Tento cíl 

byl splněn. 

Brožura je umístěna v diplomové práci jako Příloha 3.  
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Příloha 1 

List1 

1 

SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM O POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O ODHADU ŠKODY 

NA VOZIDLE A O ZÁKONU O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

1. Věk řidiče 

 Do 25 let 

 26 -35 let 

 36 -50 let 

 51- 65 let 

 Nad 65 let 

2. Pohlaví řidiče 

 Muž 

 Žena 

3. Vlastníte řidičský průkaz 

 Ano 

 Ne 

4. Počet najetých km celkem 

 do 20 000 km 

 20 000 - 100 000 km 

 100 000 – 500 000 km 

 500 000 km a více 

5. Počet najetých km za poslední rok 

 Do 1000 km 

 1000 – 5 000 km 

 5 000 – 10 000 km 

 10 000 -20 000 km 

 Nad 20 000km 

  



Příloha 1 

List2 

2 

6. Profesionál v oboru dopravních nehod (Policie, HZS, soudní znalec, atd.) 

 Ano 

 Ne 

7. Je nutné volat policii při zranění 

 Pouze smrtelné 

 těžké a smrtelné 

 při jakémkoliv zranění 

8. Kdy je nutné volat policii 

 Celková škoda nehody překročí 100tis. 

 Škoda na jednom vozidle překročí 100tis. Kč, škoda přepravovaného zboží, 

majetku se nezapočítává 

 Škoda na jednom vozidle nebo škoda na přepravovaném zboží či majetku překročí 

100tis. Kč 

9. Kdy není nutné volat policii 

  Z vozidla vytekly provozní kapaliny 

  Havarované vozidlo je v majetku 3 osoby např. leasingová společnost 

 Při nehodě byla poškozena dopravní značka, svodidla atd. 

 Pokud je při nehodě poškozeno veřejně prospěšné zařízení např. světelné značení 

na křižovatce, železničním přejezdu atd. 
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10. Odhadněte výši majetkové újmy z důvodů volání policie 

Všechna poškození jsou viditelná na fotografiích, ostatní části vozu nejsou poškozeny. 

10.1. Příčina nehody: vozidlo sjelo po střetu se zvěří mimo vozovku, Škoda Fabia I. 

generace, 2005 

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 

100 000 Kč a je nutné volat 

policii 

10.2. Příčina nehody: auto po smyku narazilo do stromu Škoda Octavia 2006 

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 

100 000 Kč a je nutné volat 

policii 

Obrázek 10 Škoda Fabia, škoda 30 tis. Kč 

Obrázek 11 Škoda Octavia, škoda 150tis. Kč 
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10.3. Příčina nehody: řidič nedobrzdil a náraz s jiným autem odhodil jeho vůz na obrubník, 

Škoda Octavia, 2005 

 škoda minimální, určitě 

není nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si 

jistý, zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 

100 000 Kč a je nutné volat 

policii 

10.4. Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, auto PČR narazilo do auta v otázce 5. Škoda 

Octavia II, 2009  

 škoda minimální, určitě 

není nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000 Kč přivolání 

policie, ale není nutné 

ji přivolat 

 škoda se blíží hranici 

100 000 Kč, ale policii 

není nutné ji přivolat 

 škoda určitě přesáhla 

100 000 Kč a je nutné 

volat policii 

 Pokud je účastníkem 

vozidlo IZS je nutno 

vždy volat policii 

Obrázek 12 Škoda Octavia, škoda 100tis. Kč 

Obrázek 13 Škoda Octavia II, škoda 190 tis. Kč 
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10.5. Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, auto PČR narazilo do auta v otázce 4, řešte 

nehodu odděleně, Renault Laguna, 2002 

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

10.6. Příčina nehody: Odření boku při parkování, Citroen C3, 2006 

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 100 000 

Kč a nejsem si jistý, zda volat 

policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

  

Obrázek 14 Renault Laguna, škoda 60 tis. Kč 

Obrázek 15 Citroen C3, škoda 70tis. Kč 
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10.7. Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Škoda Octavia I. generace, 2002  

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

10.8. Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Toyota Verso, 2010  

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

  

Obrázek 16 Škoda Octavia, škoda 105 tis. Kč 

Obrázek 17 Toyota Verso, škoda 120 tis. Kč 
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10.9. Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Subaru Justy, 2009  

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

10.10. Příčina nehody: Nedodržení bezpečné vzdálenosti, Škoda Fabia I. generace, 2005  

 škoda minimální, určitě není 

nutné volat policii 

 škoda se blíží hranici 

100 000Kč, ale policii není 

nutné ji přivolat 

 škoda je kolem hranice 

100 000 Kč a nejsem si jistý, 

zda volat policii 

 škoda určitě přesáhla 100 000 

Kč a je nutné volat policii 

  

Obrázek 18 Subaru Justy, škoda 30tis. Kč 

Obrázek 19 Škoda Fabia, škoda 50 tis. Kč 
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Graf 2Věk řidiče 

 

Graf 3 Pohlaví řidiče 

 

Graf 4Vlastní řidičský průkaz 

 

Graf 5Počet najetých km celkem 

29% 

15% 

24% 

20% 

13% 

Věk řidiče 

do 25

26-35

36-50

51-65

Nad 65

61% 

39% 

Pohlaví řidiče 

Muž

Žena

89% 

11% 

Vlastní řidičský průkaz 

Ano

Ne
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Graf 6 Počet najetých km za rok 

 

Graf 7 Je nutné volat policii při zranění 

 

Graf 8 Kdy je nutné volat policii 

15% 

28% 

47% 

10% 

Počet najetých km celkem 

do 20tis. km

20 -100tis. km

100-500tis. km

nad 500tis. km

14% 

21% 

10% 

44% 

11% 

Počet najetých km za rok 

do 1000km

1-5tis. km

5-10tis. km

10-20tis.

km
nad 20tis.

km

17% 

21% 62% 

Je nutné volat policii při 

zranění 
Pouze smrtelné

Smrtelné a

těžké

jakékoliv
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Graf 9 Kdy není nutné volat policii 

 

Graf 10 Nehoda Škoda Fabia, 2005 

36% 

20% 

44% 

Kdy je nutné volat policii Celková škoda nehody překročí

100tis.

Škoda na jednom vozidle

překročí 100tis. Kč, škoda

přepravovaného zboží, majetku se

nezapočítává

Škoda na jednom vozidle nebo

škoda na přepravovaném zboží či

majetku překročí 100tis. Kč

33% 

36% 

18% 

13% 

Kdy není nutné volat policii 
Z vozidla vytekly provozní

kapaliny

Havarované vozidlo je v

majetku 3 osoby např.

leasingová společnost

Při nehodě byla poškozena

dopravní značka, svodidla

atd.
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Graf 11 Nehoda Škoda Octavia, 2006. 

 

Graf 12 Nehoda Škoda Octavia, 2005. 

74% 

16% 

8% 
2% 

Příčina nehody: vozidlo sjelo po střetu se 

zvěří mimo vozovku, Škoda Fabia I. 

generace, 2005 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat
škoda je kolem hranice 100

000 Kč a nejsem si jistý,

zda volat policii
škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii

4% 

13% 

40% 

43% 

 Příčina nehody: auto po smyku narazilo 

do stromu Škoda Octavia 2006 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii

škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii
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26% 

28% 

37% 

9% 

Příčina nehody: řidič nedobrzdil a náraz s jiným autem 

odhodil jeho vůz na obrubník, Škoda Octavia, 2005 

škoda minimální, určitě není

nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není nutné

ji přivolat
škoda je kolem hranice 100

000 Kč a nejsem si jistý, zda

volat policii
škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii
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Graf 13Nehoda Renault Laguna 
 

Graf 14 Škoda Octavia, 2009, policejní 

 

  

3% 

20% 

15% 
62% 

Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, 

auto PČR narazilo do auta v otázce 4, řešte 

nehodu odděleně, Renault Laguna, 2002 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice 100

000 Kč a nejsem si jistý,

zda volat policii

škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii

2% 5% 
4% 

21% 

68% 

Příčina nehody: Nedání přednosti v jízdě, auto PČR 

narazilo do auta v otázce 5. Škoda Octavia II, 2009 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii

škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii
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Graf 15 Nehoda Citroen C3 

 

Graf 16 Nehoda Škoda Octavia, 2002 

 

  

73% 

17% 

5% 
5% 

Příčina nehody: Odření boku při 

parkování, Citroen C3, 2006 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii

škoda určitě přesáhla 100

000 Kč a je nutné volat

policii

18% 

47% 

29% 

6% 

Příčina nehody: Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, Škoda Octavia I. generace, 

2002  

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není

nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii
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Graf 17 Nehoda Toyota Verso 

 

Graf 18 Nehoda Subaru Justy 

 

  

45% 

20% 

24% 

11% 

Příčina nehody: Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, Toyota Verso, 2010 

škoda minimální,

určitě není nutné volat

policii

škoda se blíží hranici

100 000Kč, ale policii

není nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii

škoda určitě přesáhla

100 000 Kč a je nutné

volat policii

46% 

28% 

16% 

10% 

Příčina nehody: Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, Subaru Justy, 2009 

škoda minimální, určitě

není nutné volat policii

škoda se blíží hranici

100 000Kč, ale policii

není nutné ji přivolat

škoda je kolem hranice

100 000 Kč a nejsem si

jistý, zda volat policii

škoda určitě přesáhla

100 000 Kč a je nutné

volat policii
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Graf 19 Škoda Fabia, 2005 

 

40% 

32% 

24% 

4% 

Příčina nehody: Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, Škoda Fabia I. generace, 

2005  
škoda minimální, určitě není

nutné volat policii

škoda se blíží hranici 100

000Kč, ale policii není nutné

ji přivolat

škoda je kolem hranice 100

000 Kč a nejsem si jistý, zda

volat policii

škoda určitě přesáhla 100 000

Kč a je nutné volat policii
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Program Audatex 

Karoserie vpředu vně 
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Karoserie vpředu vnitřní 

 

Karoserie střední vnější 
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Karoserie vzadu vnější 
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Základní obrazovka výběru 
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