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                  Znalecký posudek       

          

Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4
tel.41727767
Tel. 608 373 171
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č.posudku:1416 / 21

                                                                   ZNALECKÝ POSUDEK
o stanovení ceny motorového vozidla

----------------------------------------

Posudek vyžádán kým - Forteslegal insolvence v.s.o. 

Žádost - usnesení č.j. -

Ze dne - 15.11.2021

Účel vyžádání posudku - stanovení obecné prodejní ceny 

Posudek vypracoval - Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4

Doba, ke které je cena

motorového vozidla stanovena  – 17.11.2021 

Počet listů - 10

Počet předaných vyhotovení - 2
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    0.0 ÚVOD

0.1 Znalecký úkol - stanovení obecné ceny vozidla

0.2 Spisové podklady - Technický průkaz,
UK 366113
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1. Nález

1.1 Identifikace vozidla                
Značka a typ vozidla - Toyota Proace

  Druh vozidla - osobní víceúčelové

Technický průkaz: série, číslo - UK 366113
Osvědčení o TP platné do - 05.12.2023
Výrobní číslo vozidla /WIN/ rok - YARVEAHXKGZ166089/ 2019
Druh karoserie - uzavřená, 9 míst 
Výrobní číslo motoru /rok výroby -  neuvádí se  / 2019

Obsah a druh event. výkon motoru - 1997 ccm ccm , nafta

Druh a rozměr pneu prvomontáže - 215/60 R 17C
                                                                                                      

Schválené změny proti
původnímu typu dle TP - nejsou

SPZ - 7AY0610

Datum prvního uvedení do provozu - 05.12.2019

Držitel vozidla - Profesional Taxi s.r.o.
Praha – 4,Pod višňovkou 1661/33

Počet předchozích držitelů - první majitel

Stav počítače ujetých kilometrů - 108711 km

Údaje o počtu ujetých kilometrů

dle sdělení držitele - 108711 km

Barva - bílá

Údaje na vozidle s údaji v
dokumentaci ne - souhlasí - souhlasí
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1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních
skupin, jejich eventuelní výměně s uvedením důvodu opravy

a) podle záznamu v TP - / nové,původní

b) podle dokladů držitele - / "

/ " 

1.3 Výbava vozidla

a) součástí vozidla -

b) příslušenství ve smyslu OZ - částečně dle vyhlášky

1.4 Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn
prohlídkou dne - 17.11.2021

Za účasti - 
Zkušební jízda provedena dne - 

Vozidlo řídil - 
Stav vozovky, atmosferické podm. - 

Počet ujetých km při zkušební
jízdě - 

Stabilita vozidla - v přímé jízdě  - 

    při brzdění - 

   ruční brzdou  –  
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1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla 

   

   Motor a spojka : nelze natočit z důvodu vadného akumulátoru. Motor
dle držitele běžně opotřebený, má vadný akumulátor. Příslušenství 
motoru bez zjevných závad, vyžaduje celkovou kontrolu případně 
seřízení. 

     
     Brzdy,,řízení ,rám :přední náprava odpovídá ujetým km, bez poškození 
     s vůlí avšak v toleranci. Brzdy funkční, vyžadují kontrolu předního i
zadního obložení. Převodovka nezkoušena v chodu.
  
     
     Karoserie  : odpovídá stáří vozidla, způsobu používání.Levý zadní 
     blatník deformovaný,levé boční šoupací dveře rovněž poškozené,chybí  
     zadní  stěrač,levý přední blatník,přední čelo v levé části rovněž 
     deformováno ve spodní partii. Lak v místech deformací poškozený a 
     oprýskán. Lak na dalších místech provozem poškozený ale drobně. 
     Vnitřek vozidla včetně sedadel a čalounění zachovalý.
   
     
     Údržba :  Vozidlo používáno v režimu taxi, se střídáním řidičů a  
     s minimální údržbou. Vozidlo pravidelně servisováno. Oprava vozidla 
     vzhledem k prodeji je nerentabilní.
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1.6 Pneumatiky

Výchozí cena pneu prvomontáže /pláště + duše/
ks x / + / Kč = Kč

Pneumatiky na vozidle :
   
 Pneu  Nokian  
   
 Typ  Tubeles radial  
   
 Rozměr, označeni                       215/60 R17C  
   
 Druh /prvovýroba /  Nokian  
   
 Dezén /označení/  zimní  
   
 Výchozí cena pláště               3.650,- Kč              
 
 Technická hodnota           50,50,50,50  
   
 Časová cena               7.300,- Kč  
   
Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV = 7.300,- Kč

1.7 Mimořádná výbava

  
 Výchozí Stáří Stav Techn. Časová  
  Druh,typ ks cena /roků - při hodnota cena  
 Kč měsíců/ prohlídce % Kč  
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Součet :

2. POSUDEK

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

roků /měsíců/

Doba provozu DP = 24 měsíců ZAD = 33,62 %

Pramen, ev. zdůvodnění - technický průkaz,prohlídka

Stav tachometru  - 114284 km

Počet ujetých km PKM 36902 km    ZAP = 38,20 %

Pramen, ev. zdůvodnění - tachometr

ZAD + ZAP
ZA = ----------- =  35,91 
           2

                                          ZA =   35,91  %
                                     xxxxxxxxxxxxxxx



                                                       

                                                                

                                                                                  - 9 -

    
     Výše výchozí ceny vozidla CN = 630.000,- Kč

     Zjištěno u ČSP a.s. - /
Platná prodejní cena - / ano fakturovaná

a) podle záznamu v TP

Stanovená znalcem - / 
Zdůvodnění ceny            - /       

2.3      Výpočet časové ceny vozidla  _ -
                                                                          
  Výchozí cena  CN  Kč    630.000,-  
1.096.780,-  ..
    
  Výchozí cena pneu prvomontáže  CNPP  Kč  14.600,-  
    
  Redukovaná cena vozidla  CR  Kč    615.400,-  
    
  Základní amortizace  ZA  %  35,91
    
  Redukovaná hodnota  RH  Kč  394.409,-  
    
  Srážka za tech.stav vozidla  STS  %       22  
    
  Cena vozidla redukovaná  CVR     Kč     307.639  
    
  Časová cena pneu na vozidle  ČCPV  Kč  7.300,-  
    
  Časová cena mimořádné výbavy  CCMV  Kč     --  
    
  Časová cena vozidla  ČCV,- 314.939,- 
    

   Kč   314.940,-  
  

Časová hodnota vozidla ke dni 17.11.2021 činí   314.940,- Kč
              Jedná se o cenu včetně DPH. Cena stanovena znalcem.

Obecná cena: koeficient prodejnosti: Kp =   %
COB = kp x čcv
COB =  
COB =

Obecná cena vozidla ke dni 17.11.2021  činí  314.940,- K
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím 
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 1985 pod čj.
1301/85 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní 
specializací pro oceňování motorových vozidel. Znalecký posudek byl 
zapsán pod pořadovým číslem 1416/21 znaleckého deníku. Znalečné a
náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

Jaroslav Krajča

V Praze dne 17.11.2021


