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ABSTRAKT:  

Nový Znalecký standard č. X se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující 

postup při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla. Standard využívá kalkulační a 

porovnávací metodu při stanovení obvyklé ceny nájemného při nájmu náhradního vozidla o 

celkové hmotnosti do 3,5 t, poskytnutého  

po dobu opravy za poškozené (opravované) vozidlo, nebo za vozidlo jehož oprava je 

neekonomická (totální škoda). Metodika standardu je využitelná i pro stanovení limitů náhrad 

při úhradě pojistných událostí pojišťovnami, čímž jsou limity náhrad škod po nehodě  

pro státní orgány přezkoumatelné a srovnatelné na bázi obvyklé ceny.  

ABSTRACT:  

New Valuation Standard number X. is recomended for experts as a methodological tool, 

unifying procedure for calculating the lease (rental) of replacement vehicle. This Standard 

uses calculating methods and comparative method in determining the standard rental value of 

a replacement vehicle with o total weight up to 3.5 tonnes, provided  

for a repair time of a damaged (repaired) vehicle or a vehicle whose repair is uneconomic 

(total damage). Method is useable also for determining the levels of compensations  

in payment of insurance claims, thereby the placing limits of damage compensations after and 

accident are accountable and comparable based on the usual price. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Náhradní vozidlo, kalkulační metoda, komparační metoda, limity náhrad, přímé a nepřímé 

náklady, doba nájmu. 

KEYWORDS:  

The replacement vehicle, calculation method, comparative method, the limits  

of compensation, direct and indirect costs, loan term. 

 

                                                 

 
36

 Kuře Arnošt, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT,  arnost.kure@usi.vutbr.cz 
37

Zeman Petr, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT,  petr.zeman@usi.vutbr.cz 
3
Libertín Josef, Ing., CSc. – Ústav soudního inženýrství VUT,  josef.libertin@usi.vutbr.cz 

 

mailto:petr.zeman@usi.vutbr.cz
mailto:josef.libertin@usi.vutbr.cz


ExFoS 2012 - Expert Forensic Science 

XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

20. - 21. 1. 2011 v Brně  

 155 

 Úvod  1

Problematika stanovení ceny nájmu náhradního vozidla v posledních letech se stala 

velice aktuální, zejména ve vztahu k úhradě škod pojišťovnami po nezaviněné nehodě.  

Na základě dotazů na nás kladených v této oblasti se v srpnu 2010 rozhodl Ústav soudního 

inženýrství k vypracování metodiky vedoucí k Znaleckému standardu č. X. 

Nový Znalecký standard č. X. zpracovaný kolektivem vedeným Ing. Josefem 

Libertínem, CSc. doporučuje postup při stanovení obvyklé ceny nájemného při nájmu 

náhradního vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t, poskytnutého po dobu opravy za poškozené 

(opravované) vozidlo, nebo za vozidlo jehož oprava je neekonomická v praxi označována 

jako totální škoda.  

Standard se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující postup  

při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla.  

Metodika standardu je využitelná i pro stanovení limitů náhrad při úhradě pojistných 

událostí pojišťovnami, čímž jsou limity náhrad škod po nehodě pro státní orgány 

přezkoumatelné a srovnatelné na bázi obvyklé ceny.  

 Standard se také snaží řešit i problémy týkající se kategorizace vozidel pro stanovení 

náhrad, tedy zařazení jednotlivých vozidel do skupin a podskupin dle stanovených parametrů.  

Zohledňuje stáří poškozeného vozidla a jeho motorizaci, výbavu a délku výpůjčky náhradního 

vozidla.  

 V příspěvku konference poukazujeme na vybrané problémy řešené v metodice 

Znaleckého standardu č. X. 

 Znalecký standard č. x 2

2.1 Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla 

Při stanovení ceny je třeba dbát ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, tedy 

ustanovení o ceně obvyklé. Pro účely tohoto zákona se rozumí obvyklou cenou cena 

shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně 

sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, 

kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže.  

Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází  

ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky 

oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. 

Znalecký standard č. X je určen pro posouzení ceny nájmu náhradního vozidla, která 

byla stanovena dohodou. Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo  

o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. 

Základním prvkem stanovení ceny dohodou jsou dána legislativní pravidla, která brání 

zneužití svého výhodnějšího hospodářského postavení, a to ať ze strany kupujícího nebo 

prodávajícího. Zmíněným jednáním by mohl vzniknout nepřiměřený majetkový prospěch  

pro jednu nebo druhou stranu.  

 Zákon preferuje prioritní užití srovnávací metody. Znalecký standard č. X využívá 

nejen metodu srovnávací, ale i metodu kalkulační, která je v tomto případě mnohem lépe 

technicky přezkoumatelná. V konečném pohledu na posuzovanou obvyklou cenu nájmu užívá 

kombinaci obou těchto metod v aritmetickém průměru. 



ExFoS 2012 - Expert Forensic Science 

XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

20. - 21. 1. 2011 v Brně  

 156 

2.2 Legislativní rámec  

Standard se opírá především o zákonné normy obsažené v české legislativě (vždy 

v aktuálním znění) a je v souladu s International valuation standards  (Mezinárodní oceňovací 

standardy). Z českých zákonů jsou to především tyto: 

1) Definice obvyklé ceny vyplývá ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon  

se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a 

služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného 

pro vývoz. 

2) Vyhláška č. 450 ze dne 11. prosince 2009, kterou se provádí zákon č. 526/1990 

Sb., o cenách. Z tohoto zákona je pro standard důležitá příloha č. 1 – struktura 

kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny. Cena je 

stanovena jako kombinace přímého materiálu, přímé mzdy, ostatní přímé 

náklady, nepřímé náklady (z toho: výrobní a správní režie, odpisy, popř. výše 

nájemného), ostatní náklady, zisk a cena celkem. 

3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na problematiku vztahuje § 30 a 

příloha č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, ze které 

vyplývá, že vozidla se řadí do druhé (pětileté) odpisové skupiny. 

4) Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, kde jsou uvedena ustanovení týkající 

se nájemní smlouvy. 

5) Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, zde obdobně jsou uvedena 

ustanovení týkající se smlouvy o nájmu dopravního prostředku v obchodním 

styku.  

2.3 Obecné teze stanovení nájmu náhradního vozidla 

Nájem vychází z celkové hodnoty vozidla, ze které se vypočítává cena nájmu, jenž je 

dána celkovými náklady na údržbu vozidla po dobu 5 let a zůstatkovou hodnotou. Časové 

období bylo zvoleno na základě provedených průzkumu, kdy cca po 5 letech dochází  

ve výrobě vozidel ke konstrukčním a technologickým změnám.   

Cena nájmu při řešení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla musí respektovat 

následující základní teze: 

Cena nájmu náhradního vozidla musí respektovat charakteristické podmínky dané 

služby – zapůjčení vozidla po dobu neprovozuschopnosti vlastního vozidla z důvodu 

nezaviněné nehody. Postižený subjekt často nemá možnost zvolit si jiného pronajímatele 

z důvodu nehody (např. časová tíseň, rozrušení poškozeného účastníka,…), sledovat ceny 

nájmu a vyhodnocovat je a tedy následně uzavřít smlouvu o pronájmu s nejnižší cenou. 

Nájem náhradního vozidla se zásadně odlišuje od podmínek komerčního pronájmu vozidel  

za účelem maximálního zisku. 

Náhradní vozidlo je vozidlo poskytnuté vlastníkovi poškozeného vozidla po dobu 

oprav v servisu.  

Častým problémem řešení škodní události při nájmu náhradního vozidla bývá doba 

nájmu, která se skládá z minimální (reálné) doby na vypůjčení a odevzdání vozidla a z doby 

opravy vozidla vlastníka dle technologických postupů výrobce vozidla. Tyto časy obsahují jak 

vlastní doby oprav jednotlivých částí vozidla, tak dobu dodávky náhradních dílů. Na základě 

průzkumů lze obecně říci, že doba oprav se pohybuje do 30 dní, pokud se nejedná o atypické 

úpravy a modely vozidel.   

Cena nájmu na den je vypočítána jako podíl z celkových kalkulovaných nákladů  

na provoz a údržbu za dobu finančního odpisu vozidla (5 let) z pořizovací ceny nového 

vozidla a ze zůstatkové hodnoty vozidla při ujetí 45 000 km ročně.  
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Sazba nájmu na jeden den je maximální cena nájmu náhradního vozidla, V případě 

výpočtu kalkulační metodou lze považovat za hodnotu odpovídající dané kategorii vozidel.  

V případě, že vozidlo není najímáno na jeden den, řeší se denní sazba nájmu na dobu 

2 až 30 dní. Denní sazba je obvykle nižší než sazba nájmu na 1 den. Je zde dána 

ekonomickou návazností, tedy čím delší výpůjčka, tím větší zisk. Proto obvykle denní sazba 

při nájmu na více dní klesá s délkou výpůjčky. 

2.4 Srovnatelnost vozidel 

2.4.1 Srovnatelné podmínky pro výpočet sazby nájmu náhradního vozidla 

 Základem pro posouzení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla je zásada 

srovnatelných podmínek opravovaného a náhradního vozidla. Srovnatelnost vozidel je dána 

technickými parametry obou vozidel s vazbou na ekonomické hodnoty, které dané technické 

parametry vyjadřují v Kč.  Neopominutelnou částí je zůstatková hodnota vozidla, která 

respektuje charakter a podmínky provozu vozidla. Kategorizace vozidel je provedena podle 

technicko-ekonomických parametrů a výbavy sériově vyráběných vozidel. Změna vývoje 

konstrukce a technologie výroby vozidel a jejich vybavení, která může mít vliv 

na srovnatelnost, se projevuje cca po 4 až 5 letech. V uvedených časových cyklech je nutno 

provést aktualizaci kategorizace vozidel. Rozdělení vozidel do jednotlivých kategorii dává 

možnost v následujících výpočtech formou kalkulace ceny na základě provozních nákladů 

vozidla a provozních nákladů na podnikání (pronájem vozidel) stanovit ceny nájmu  

při výrazně odlišných technických parametrech vozidla mezi jednotlivými kategoriemi, ale  

i skupin vozidel uvnitř jedné kategorii vozidel. V rámci jedné kategorie se jedná o rozlišení 

vozidel dle použitého motoru (vznětový nebo zážehový). Stupeň vybavení je vyjádřen 

v pořizovací ceně vozidla. Na základě průzkumu v období říjen 2010 až únor 2011 jsou  

v tabulce č. 1 vozidla jednotlivých kategorií rozdělena dle použitého motoru. Zdvihový objem 

a výkon motoru je uveden jako základní parametr. Použití zážehového nebo vznětového 

motoru má vliv na výchozí pořizovací cenu vozidla a na náklady, zejména pojištění a 

provozní náklady vozidla. Do kategorie malých vozidel jsou zahrnuta i vozidla označována 

jako ,,mini“.  
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Tabulka č. 1 -  Kategorizace vozidel 

Table No. 1 - Categorization of vehicles  

Kategorie vozidla 
Základní parametry srovnatelnosti vozidel 

Motor Průměrný zdvihový objem motoru [dm
3
] Průměrný výkon motoru [kW] 

Malé 
zážehový 1,1 49 

vznětový 1,4 55 

Nižší střední 
zážehový 1,3 55 

vznětový 1,6 59 

Střední 
zážehový 1,5 76 

vznětový 1,5 77 

Vyšší střední 
zážehový 1,8 106 

vznětový 2,0 102 

MPV 
zážehový 1,7 108 

vznětový 2,0 106 

Vyšší 
zážehový 2,6 147 

vznětový 2,2 128 

Luxusní 
zážehový 3,2 226 

vznětový 2,7 171 

Malé užitkové 
zážehový 1,5 67 

vznětový 1,6 61 

Velká užitková 
zážehový 3,0 190 

vznětový 2,2 77 

SUV- běžná 
zážehový 2,2 124 

vznětový 2,1 112 

SUV- luxusní 
zážehový 3,1 192 

vznětový 2,7 156 

 

Znalecký standard č. X nepřevzal rozdělení kategorií vozidel dle Sdružení 

automobilových dopravců (dále jen „SDA“). Pro účely standardu bylo zvoleno specifické 

členění kategorií pro přesnější výpočet ceny nájmu náhradního vozidla. Při tomto členění byla 

zahrnuta kategorie vozidel „mini“  do kategorie „malé“ z důvodů doposud nízkého 

zastoupení. Standard neuvažuje vozidla zařazená do kategorie „sportovní“ dle SDA, jelikož 

nebývají obvykle předmětem zapůjčení pro účel náhradního vozidla. Kategorie vozidel SUV 

je velice různorodá z pohledu pořizovacích cen spadajících do této kategorie. Z důvodů 

přesnějšího stanovení nájemného bylo nezbytné tuto kategorii rozčlenit na podkategorie 

„běžná“ a „luxusní“ SUV.  
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Následující obrázek poukazuje na rozdílnosti členění kategorií vozidel dle Ústavu 

soudního inženýrství a Sdružení dovozců automobilů. 

 

 

Obrázek č. 1 Ukázka rozdělení kategorií vozidel dle  ÚSI a SDA 

Picture No. 1 – Distribution of vehicles according to ÚSI and NDA 

2.4.2 Srovnatelnost dle doby provozu vozidel 

Stanovení sazby nájmu při rozdílné době provozu opravovaného a pronajatého vozidla 

vychází ze srovnatelných technologií, použitých při výrobě vozidel. Neustálý vývoj 

technologií výroby vozidel přináší po určité době zásadní změnu. Za obvyklé se považuje 

změna konstrukce vozidla a technologie výroby za období cca 4 až 5 let. Tato doba 

koresponduje s ekonomickými pravidly o odpisu vozidel. Srovnatelnost vozidel 

v jednotlivých kategoriích je možná a je také všeobecně kalkulována na bázi průměrných 

hodnot pořizovací ceny a ostatních nákladů, zjištěných průzkumem znalce v rámci koeficientu 

prodejnosti. Rozsah technických parametrů a jejich změn v jednotlivých kategorií vozidel 

neumožňuje stanovit pro kalkulaci cen nájmu individuální ceny a jejich časově rozdílné ceny 

s ohledem na stáří vozidla. Převážně se jedná o časový rozdíl doby provozu, kdy opravované 

vozidlo je starší než vozidlo náhradní, ale může být i situace opačná. Obvykle je doba 

provozu náhradního vozidla kratší než ekonomická doba odpisu vozidla (vozidlo do celkové 

hmotnosti 3,5 t – 5 let). Provozní doba náhradního vozidla nad ekonomickou dobu životnosti 

(5 let) je pouze výjimečná, obvykle u neautorizovaného servisu nebo jako doplňková činnost 

podniku s malým počtem vozidel. U vozidel, u nichž se nájmem náhradního vozidla nemění 

podstata a podmínky mobility při přepravě osob, platí pro výpočet sazby nájmu obecně 

srovnatelnost kategorie nižšího stupně: 
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 Je-li opravované vozidlo starší než 5 let, je nutno uvažovat pro posouzení 

srovnatelnosti jeho technickou zastaralost a úroveň vybavení, což znamená 

jeho zařazení do nižší kategorie vozidel o jednu úroveň. 

 Je-li náhradní vozidlo starší než 5 let, je nutno uvažovat pro posouzení 

srovnatelnosti jeho technickou zastaralost a úroveň vybavení, což znamená 

jeho zařazení do nižší kategorie vozidel o jednu úroveň 

Výjimku tvoří kategorie vozidel „malá“, již nelze zařadit o jednu úroveň níže, protože nižší 

kategorie neexistuje. Konstrukce vozidel kategorie „SUV běžné“ neumožňuje obecný postup 

zařazení vozidla do kategorie o jednu úroveň níže, ale zachovává mobilitu vozidla (přeprava 

osob), a proto se doporučuje posuzovat kategorii náhradního vozidla dle technických 

parametrů a zařadit vozidlo do kategorie vyšší střední. Konstrukce užitkových vozidel 

neumožňuje zařazení náhradního vozidla do jiné kategorie, aniž by byla narušena jeho funkce, 

tj. přeprava věcí. 

Tabulka č. 2 - Srovnatelnost vozidel dle rozdílné doby provozu opravovaného a náhradního 

vozidla u vozidel stáří nad 5 let 

Table No. 2 - Comparability of vehicles according to the time of operation 

Kategorie vozidla stáří nad 5 let Srovnatelná kategorie dle doby provozu 

Malá Malá 

Nižší střední Malá 

Střední Nižší střední 

Vyšší střední Střední 

MPV Střední 

Vyšší Vyšší střední 

Luxusní Vyšší 

SUV běžné Vyšší střední 

SUV luxusní SUV běžné 

Malá užitková Malá užitková 

Velká užitková Velká užitková 

 

2.4.3 Srovnatelnost sazby nájmu náhradního vozidla z hlediska základní 

sazby nájmu vozidla na 1 den a denní sazby do 30 dní 

Podle provedených průzkumů se ceníky nájmu náhradního vozidla zásadně liší  

ve stanovení denní sazby nájmu podle doby pronájmu na 2 až 30 dní. Na více než 30 dní je 

sazba nájmu zpravidla předmětem individuální smlouvy, kde denní sazba je nižší než denní 

sazba na 30 dní nájmu. Jedná se v zásadě o ceníky sestavené metodou cenových pásem  

na určitý počet dní. Rozsah pásem v počtu dní je zcela individuální. Na základě provedeného 

průzkumu lze konstatovat, že vývoj denní sazby nájmu na 2 až 30 dní má s rostoucí dobou 

pronájmu rovnoměrně klesající charakter s výjimkou některých autopůjčoven (autoservisů), 

kde mají ceník s jednotnou sazbou na 1 den až 30 dní nájmu vozidla. Lze konstatovat,  

že se nejedná o obvyklý postup stanovení smluvní ceny dle platné legislativy v ČR. 

 Tendence poklesu ceny byla stanovena průzkumem, na jehož základě byl vyhodnocen 

pokles mezi prvním až třicátým dnem ceny nájmu náhradních vozidel u jednotlivých 
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kategorií. Z průzkumu vyplynulo, že tendence denních sazeb v 1. až 30. dni je nezávislá  

na pásmovém členění jednotlivých autoservisů. 

Denní sazbou nájmu na 1 až 30 dní se rozumí sazba, která je stanovena v závislosti  

na době nájmu vozidla. Obvykle se rovnoměrně snižuje ze sazby na 1 den na denní sazbu  

za 30 dní. Obecně vyplývá, že čím delší je nájem vozidla, tím nižší je denní sazba. Od 30. dne 

se zpravidla uvažuje sazba dle individuální dohody, kde sazba je obvykle stejná nebo nižší 

než sazba nájmu na 30. den. 

 

 

Graf č. 7 – Procentuální pokles v závislosti na počtu dní výpůjčky 

Graph No. 1 – The percentage decrease depending on the day of lend 
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Tab. č. 3 - Koeficient n-tého dne nájmu 

Table No. 3 - The coefficient of the n-th day of the lease 

Počet dní nájmu vozidla Koeficient KND  Počet dní nájmu vozidla Koeficient KND 

1 1,000  16 0,800 

2 0,987  17 0,786 

3 0,973  18 0,773 

4 0,960  19 0,760 

5 0,947  20 0,746 

6 0,933  21 0,733 

7 0,920  22 0,719 

8 0,906  23 0,706 

9 0,893  24 0,693 

10 0,880  25 0,679 

11 0,866  26 0,666 

12 0,853  27 0,653 

13 0,840  28 0,639 

14 0,826  29 0,626 

15 0,813  30 0,613 

 

Koeficient n-tého dne nájmu vyjadřuje rovnoměrné snížení denní sazby nájmu  

na jeden den postupně k sazbě nájmu na třicet dní bez ohledu na pásma cen jednotlivých 

ceníků. Celková cena nájmu na 2 až 30 dní se vypočte v závislosti na sazbě pro nájemné  

na jeden den jejím vynásobením koeficientem n-tého dne a počtem dní výpůjčky. Obvyklé 

snížení denní sazby vyjadřuje koeficient uvedený v tabulce č. 3. 

 

2.4.4 Srovnatelná doba opravy vozidla vlastníka s dobou pronájmu 

náhradního vozidla 

Doba pronájmu náhradního vozidla musí být srovnatelná s dobou opravy poškozeného 

vozidla vlastníka. Doba opravy poškozeného vozidla je dána technologií opravy poškozených 

částí vozidla dle výrobce, kterou mají k dispozici autorizované opravny. Doba pronájmu 

vozidla zahrnuje kromě doby na nutnou opravu poškozeného vozidla i dobu nutnou 

k administrativnímu vyřízení nájmu – obvykle jeden den na začátku a jeden den na konci 

pronájmu. Jedná-li se o totální škodu, doba nájmu vozidla se řídí obchodními podmínkami 

zainteresovaných subjektů. Srovnatelná doba nájmu vozidla s dobou opravy nezahrnuje 

čekání na opravu, čekání na náhradní díly mimo obvyklý rozsah technologických postupů 

autorizované opravny výrobce příslušného vozidla nebo jiné doby vyplývající 

z individuelních požadavků vlastníka vozidla nad rámec zajištění mobility zákazníka 

náhradním vozidlem. Výpočet sazeb nájmu uvedený v následných kapitolách plně respektuje 

požadavky na srovnatelnou dobu nájmu náhradního vozidla s dobou opravy poškozeného 

vozidla. 
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2.4.5 Srovnatelnost sazeb nájmu z hlediska regionu 

Výši sazeb nájmu ovlivňuje skutečnost, zda v daném kraji, s výjimkou Prahy a 

Středočeského kraje, existují půjčovny a servisy v celém rozsahu uvedených kategorií 

vozidel. Jedná se především o kategorie vyšších tříd nebo kategorie zcela odlišné konstrukce 

vozidel. Lze konstatovat, že veškeré ceníky nájmu náhradního vozidla mají celorepublikovou 

platnost, za region považována celá Česká republika. Zásadním principem stanovení sazby  

u servisů a autopůjčoven pro nájem vozidla je okamžitá nabídka náhradního vozidla, kdy 

zákazník musí vozidlo dát do opravy a okamžitě ztrácí mobilitu, na které je často závislý  

při svém zaměstnání. Nelze v žádném případě od zákazníka (majitele) v daném okamžiku  

po nehodě očekávat, že bude vyhledávat a zvažovat půjčovnu s cenami, které by odpovídaly 

limitům náhrad pojišťoven, pokud pojišťovna ve svých podmínkách povinného ručení nebo 

havarijního pojištění nemá stanoven postup nájmu náhradního vozidla s určením 

poskytovatele těchto služeb. Zejména po ujištění autopůjčovny, že úhradu nákladů nájemného 

zajistí bez problému přímo s pojišťovnou způsobuje, že nájemce náhradního vozidla nepátrá 

po nižší sazbě a nezajišťuje nájem vozidla v souladu s obvyklou cenou nájmu. Po nehodě  

si zákazník ani neuvědomuje, že dle legislativních pravidel má povinnost minimalizovat výši 

škody i formou výběru srovnatelného vozidla. Vliv kupní síly nebo konkurence 

v jednotlivých krajích resp. okresech na výši sazeb nájmu náhradního vozidla se na základě 

provedených průzkumů nepodařilo prokázat. Stanovení sazby nájmu z hlediska 

územněsprávních celků nelze považovat za přijatelné. Ceníky pronajímatelů mají 

republikovou platnost. Také z tohoto důvodu nelze často používaný a citovaný požadavek  

na stanovení obvyklé sazby nájmu vozidla z hlediska kraje nebo okresu považovat za 

relevantní k posouzení srovnatelnosti sazby nájmu náhradního vozidla. 

2.5 Stanovení nájemného cenovou kalkulací 

Časová cena nájmu náhradního vozidla na 1 den je cena nájmu vypočtená na základě 

kalkulace nákladů z celkové hodnoty vozidla k datu ocenění. Celkovou hodnotou vozidla  

se rozumí hodnota vyjádřená náklady provozu vozidla při podnikání po dobu finančního 

odpisu (5 let) a zůstatkovou hodnotou vozidla po 5 letech provozu při předpokládaných 

ujetých km za rok ve výši 45 000 km. Ostatní poplatky z obchodního styku za různé služby, 

jako je např. dotankování nádrže při nedodržení podmínek smlouvy o pronájmu při vrácení 

vozidla ve výši 50,-Kč/litr PHM nebo úhrada za přistavení a vrácení vozidla mimo půjčovnu 

(autoservis), případně další poplatky, nelze považovat za součást sazby nájmu vozidla. 

 

2.6 Postup při výpočtu nájemného na 1 den nákladovou kalkulací: 

Postup výpočtu nájemného na 1 den nákladovou kalkulací: 

 

1. Zjištění pořizovací ceny náhradního vozidla - vychází se pokud možno z údajů 

půjčovny, nebo z údajů na trhu s vozidly 

 

2. Výpočet zůstatkové hodnoty vozidla po 5.letech  dle Standardu č.I/2005 

 

3. Zjištění paušálních  nákladů: 

-    náklady na pojištění náhradních vozidel  

     . 

 povinné ručení 

 havarijní pojištění 

 pojištění předního skla 
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 pojištění rizik 

(Poznámka: náklady na pojištění náhradních vozidel jsou několikanásobně vyšší než u     

soukromého vozidla.) 

- náklady na dálniční známku 

- poplatek za autorádio  

      (Poznámka: platí se za každé autorádio ve všech náhradních vozidlech) 

 

4. Zjištění veřejně dostupných dat: 

-    úroky provozního úvěru 

-    míra zisku  

 

   Zjištění podílu proměnných nákladů dle tab.č. 7, Standardu č.X. 

5. 

            Proměnné náklady ve výpočtu použité v procentním podílu k pořizovací ceně dle  

      tab.č. 7 obsahují:  

- náklady na pravidelný servis předepsaný výrobcem náhradního vozidla 

- náklady na přezouvání pneumatik (léto/zima) 

- náklady na výměnu opotřebených  pneumatik   

- náklady na  vnější mytí vozidla a na čistění interiéru po každém vrácení vozidla 

- náklady na zvýšenou údržbu. 

- odpisy 

 

6. Použití časového koeficientu  využití vozidla dané kategorie v průběhu roku dle    

tab.č. 8, Standardu č.X. 

 

7. Zjištění podílu režijních nákladů dle pronajímatele, nebo použití doporučeného rozpětí    

           dle Standardu č.X , kap.6.1.5 

 

8. Provedení výpočtu dle Standardu č.X  , kap.6 Stanovení nájemného  

      nákladovou kalkulací. 
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Následující obrázek č. 2 představuje výpočet časové ceny nájmu v závislosti na motorizaci a 

stupni výbavy s následným výpočtem průměrné ceny, která je srovnatelná s hodnotami, které 

uvádí pojišťovny, nebo autopůjčovny. 

Jako příklad byla zvolena vozidla stření třídy. 

 

Obrázek č. 2- Schéma výpočtu kalkulační metodou 

Picture No. 2 – Calculation algorithm 

 

Výpočtem dle kalkulační metody získáme přesnější stanovení ceny nájemného 

zohledňující motorizaci a výbavu vozidla. Aritmetickým průměrem podskupin dle obr. 2 

získáme průměrnou cenu nájmu na první den pro danou kategorii vozidel, která je 

porovnatelná s údaji uvedenými pojišťovnami a autopůjčovnami viz tab. č. 4. 

 

2.7 Posouzení obvyklé ceny 

Závěrečným krokem posouzení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla na první den 

výpůjčky je spojení kalkulační a komparační metody. Obvyklá cena nájmu náhradního 

vozidla je stanovena pomocí metody srovnávací (průměrem z 15 vybraných servisů a 

půjčoven) a takto zjištěnou sečteme s cenou zjištěnou pomocí kalkulační metody a provedeme 

aritmetický průměr. 
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 Závěr  3

V České republice v současné době není legislativa, která by jednotným postupem 

stanovila obvyklou cenu nájmu věci movité – silničního vozidla do 3,5t. Používané způsoby 

výpočtu obvyklé ceny a následné stanovení výše škod po nehodě jsou prováděny z různé 

úrovně znalostí o stanovení obvyklé ceny jednotlivých znalců. Tím jsou výsledky v posudcích 

nejednotné a často i nepřezkoumatelné. 

Metodika výpočtu obvyklé ceny nájmu vozidla založena na kalkulaci nákladů 

podnikatelské činnosti v oblasti pronájmu náhradních vozidel stanovuje sazby nájmu 

náhradního vozidla na principu obvyklé ceny, která je jednotná, průkazná a přezkoumatelná. 

Jako taková je základem posouzení při řešení škod po nezaviněné nehodě.  

Navržený postup kalkulace nájmu náhradního vozidla nevylučuje použití průměrných 

sazeb bez ohledu na motor a vybavení vozidla tak, jak je používán v přehledu limitních 

náhrad u pojišťoven, nebo v cenících nájmu vozidel v servisech a autopůjčovnách, pokud 

cena nájmu odpovídá stanovení smluvní ceny dle platných legislativních pravidel o cenách 

v ČR. 
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Tab. č. 4 - Přehled limitních náhrad a půjčovného v porovnání s výpočtem ÚSI v období 

říjen 2010 až únor 2011 

Table No. 4- Compare rates 

Kategorie 

Hodnoty pro 
výpočet Průměrná sazba nájmu a limitních náhrad na 1 den 

nájmu v Kč bez DPH 

PHM a 
výbava 

Pořizovací 
cena v Kč [1] 

ÚSI [2] ÚSI [3] Pojišťovny[4] Autopůjčovny[5] 

Malé 

z.s. 223 093 510 

650 840 736 
z.v. 268 961 596 
v.s. 312 817 700 
v.v. 363 411 795 

Nižší střední 

z.s. 289 495 682 

     828 1138 906 
z.v. 354 581 814 
v.s. 360 634 850 
v.v. 416 464 965 

Střední 

z.s. 428 585 974 

1 067 1510 1057 
z.v. 471 589 1 062 
v.s. 464 305 1 066 
v.v. 511 846 1 165 

Vyšší střední 

z.s. 640 427 1 449 

1 586 1983 1395 
z.v. 696 175 1 564 
v.s. 690 076 1 593 
v.v. 756 198 1 737 

MPV 

z.s. 635 884 1 361 

1 424 1860 1582 
z.v. 703 169 1 496 
v.s. 759 017 1 064 
v.v. 819 922 1 774 

Vyšší 

z.s. 1 088 948 2 672 

2 782 2480 2727 
z.v. 1 185 228 2 892 
v.s. 1 077 238 2 666 
v.v. 1 175 638 2 895 

Luxusní 

z.s. 2 077 900 5 641 

5 633 4525 4974 
z.v. 2 195 567 5 949 
v.s. 1 932 000 5 260 
v.v. 2 092 733 5 681 

Malé užitkové 

z.s. 332 200 787 

922 1456 1115 
z.v. 398 936 922 
v.s. 389 871 920 
v.v. 455 330 1 058 

Velké užitkové 
v.s. 580 918 1 710 

1 858 2319 1643 
v.v. 692 425 2 006 

SUV (běžná) 

z.s. 605 550 1 406 

1 548 2425 2822 
z.v. 671 683 1 543 
v.s. 604 706 1 427 
v.v. 787 196 1 818 

SUV (luxusní) 
z.s. 1 415 788 3 481 

3 536 3500 4778 z.v. 1 539 738 3 770 
v.s. 1 310 791 3 291 
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v.v. 1 443 224 3 604 

 
Legenda: z.s.- zážehový motor, standard; z.v.- zážehový motor, nejvyšší stupeň výbavy; v.s.-vznětový motor, 

standard; v.v.-vznětový motor, nejvyšší stupeň výbavy 

 

Poznámky: 

1. Pořizovací ceny vozidel jsou dle provedeného průzkumu uvedeny včetně DPH. 

2. Sazby nájmu na jeden den nájmu v Kč bez DPH dle ÚSI zohledňující motorizaci a výbavu  vozidla.  

3. Průměrná sazba nájmu na jeden den nájmu v Kč bez DPH v dané kategorii dle ÚSI získaná 

aritmetickým průměrem z jednotlivých skupin. 

4. Průměrná sazba limitních náhrad. 

5. Průměrná sazba nájmu na jeden den v Kč bez DPH. 
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