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Abstrakt
Prakticky při každé znalecké činnosti související nějak s automobily je znalec
postaven před úlohu, ocenit motorové vozidlo nebo určit výši majetkové újmy způsobené
jeho poškozením, případně stanovit hodnotu motorových vozidel, které tvoří nějaký
celek – flotilu, kterou podnik vlastní a provozuje. Cílem tohoto příspěvku je seznámit
znalce a oceňovatele s vybranými metodami, které používá EurotaxGlass’s –
nejvýznamnější evropský poskytovatel dat, řešení a softwaru pro automobilovou branži
– při získávání a sběru dat, jejich zpracování, analýze a aplikaci v praxi, tj. s jejich
použitím v počítačových programech široce využívaných taktéž znaleckou obcí v ČR.

METODY ZÍSKÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZY DAT
PODLE EUROTAXGLASS’S STANOVENÍ HODNOTY MOTOROVÝCH VOZIDEL PŘI
ZNALECKÉ ČINNOSTI

Prakticky při každé znalecké činnosti související nějak s automobily je znalec
postaven před úlohu, ocenit motorové vozidlo nebo určit výši majetkové újmy způsobené jeho
poškozením, případně stanovit hodnotu motorových vozidel, které tvoří nějaký celek – flotilu,
kterou podnik vlastní a provozuje. Cílem tohoto příspěvku je seznámit znalce a oceňovatele
s vybranými metodami, které používá EurotaxGlass’s – nejvýznamnější evropský
poskytovatel dat, řešení a softwaru pro automobilovou branži – při získávání a sběru dat,
jejich zpracování, analýze a aplikaci v praxi, tj. s jejich použitím v počítačových programech
široce využívaných taktéž znaleckou obcí v ČR.
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Tak např. s počítačovým programem AutoDat, který je široce využíván našimi znalci
bylo od uvedení na trh v roce 1991 s jeho pomocí zpracováno více než 100 tisíc znaleckých
posudků.
V souvislosti s novelizací Znaleckého standardu č. I (Oceňování motorových vozidel,
schváleného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 29.1.1990 pod č.j. 36/90-org,),
doporučenou od 1.1.2005, byl vyvinut speciálně pro obec soudních znalců, odhadců a
pojišťoven nový počítačový program EurotaxZnalec. Jde o vůbec první program svého druhu
na evropském trhu, který je výsledkem spolupráce vedoucí mezinárodní společnosti v oblasti
automobilového poradenství EurotaxGlass´s s českým partnerem.
EurotaxZnalec kombinuje tradiční funkcionalitu celoevropsky rozšířeného expertního
a kalkulačního systému Autowert&Autocalc, dodávaného společností EurotaxGlass´s Czech
s.r.o., s programem pro zpracování znaleckých posudků AutoDAT, který je na trhu v ČR
široce využíván.
Program AutoDAT zohledňuje poslední novelizaci Znaleckého standardu, která
zahrnuje kromě jiného změny rozdělení vozidel na skupiny a amortizačních stupnic.
Tento program je mimo jiné využíván také při výuce budoucích znalců na Ústavu
soudního inženýrství v Brně, VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou a na VOŠ a SOŠT
v Litomyšli.
Program EurotaxZnalec sestává ze tří základních modulů:
AutoWert je v Evropě nejrozšířenější expertní oceňovací program, poskytující rychlý
a jednoduchý přístup k základním údajům o nových a ojetých osobních, terénních, lehkých
užitkových a nákladních automobilech nad 3,5 t, homologovaných na českém trhu.
Uživatelům nabídne přehledný výběr značek, typů a provedení. Databáze s rozlišením
jednotlivých modelů vozů poskytuje kromě automatické korekce dle stáří automobilu a počtu
ujetých kilometrů taktéž základní technické údaje, informace o sériové a nadstandardní
výbavě včetně její zůstatkové hodnoty. Detailními korektivy lze zohlednit situaci na místním
trhu, počet majitelů, technický stav, stav pneumatik, jakož i zadat dodatečné faktory snižující
anebo zvyšující hodnotu oceňovaného vozidla.
RepairEstimateManager je expertní program určený ke kalkulaci škod a nákladů na
opravu osobních, terénních a lehkých užitkových vozidel, včetně nákladů na lakování. Tento
kalkulační program umožňuje zpracovat konkrétní vyčíslení přesných nákladů na opravu a
lakování karoserie (členění podle technologií a povahy materiálu - kov/plast), mechanické
opravy hnacího ústrojí, podvozku a interiéru, včetně specifikace a cen náhradních dílů. Nově
také dokáže pracovat s databázemi náhradních dílů shodné certifikované kvalitiy.
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AutoDAT3 Pro rok 2006 je nabízena již třetí generace programu pro zpracování
znaleckých posudků pro oceňování motorových vozidel pod označením AutoDAT3, který
nabízí uživateli dvě základní funkce:
•

výpočet obvyklé ceny použitého vozidla,

•

stanovení výše majetkové újmy na vozidle s variantami:
o zjednodušený výpočet,
o podrobný výpočet,
o totální zničení vozidla.

Podstata vlastní metodiky výpočtu zůstala v standardu č. I/2005 nezměněna a je opět
dána kombinací metody věcné hodnoty a metody porovnávací, na kterých je výpočet založen.
Výsledkem metody věcné hodnoty je hodnota hmotného movitého majetku vyjádřena
cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je
technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit
potřeby.
Metodou porovnávací je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho stanovení je
respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně obvyklé.
Současná integrace uvedených tří programů nabízená pod obchodním názvem
EurotaxZnalec poskytuje především možnost přímého přebírání relevantních údajů z
programů AutoWert a AutoCalc přímo do znaleckého posudku vytvářeného v programu
AutoDAT3.
Při samotném zpracování posudku o ceně použitého motorového vozidla újmy
nabízí program EurotaxZnalec postup, při kterém si uživatel zvolí druh automobilu (osobní,
terénní...), tovární značku, typ a provedení. Dále je třeba zadat datum uvedení do provozu a
počet ujetých kilometrů. Po volbě těchto údajů program zobrazí uživateli následující data:
-

datum zahájení a ukončení výroby hodnoceného automobilu,

-

katalogovou cenu nového vozu k datu uvedení do provozu,

-

poslední platnou cenu na trhu v ČR,

-

provedení karoserie (sedan, kabriolet ..), počet dveří a počet míst k sezení,

-

objem motoru a výkon motoru, počet válců a jejich uspořádání,

-

druh převodovky (mechanické řazení, automatická) a počet rychlostních
stupňů,

-

druh paliva a rozměr pneumatik,

-

průměrný proběh km za dobu provozu zjištěný na trhu,

-

seznam výbavy montované výrobcem a seznam možností mimořádné výbavy,

-

průměrnou nákupní obecnou cenu v autobazarech a průměrnou prodejní cenu.
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Jako následující krok se nabízí automatické převzetí těchto údajů do odpovídajících
položek znaleckého posudku zpracovávaného v modulu AutoDAT3.
Nasazení expertního programu EurotaxZnalec přináší následující výhody:
- komplexní integrace programů prakticky vylučuje možnost zásadních věcných a
početních
chyb při zadávání správných vstupních údajů,
- přesný a jednoznačný výběr a definování oceňovaného vozidla,
- okamžitá a snadná kvalifikace nákladů na opravu a rozlišení stavu totálního zničení
vozidla,
- přesné stanovení výše majetkové újmy na vozidle
- bezkonkurenční variabilita ve výběru a rozsahu nabízených funkcí programu.
Stanovení hodnoty použitých motorových vozidel při oceňování podniku ve
vztahu ke hledané kategorii hodnoty
Pokud je při ocenění podniku hledanou kategorií likvidační hodnota, bude
zřejmě nezbytné při ocenění motorových vozidel vypracovat podrobné posouzení každého
vozidla. Jiná situace nastane, pokud znalec u podniku stanovuje substanční hodnotu pro
porovnání se závěry získanými některou z výnosových metod. Pro základní orientaci zde
postačuje považovat technický stav oceňovaných vozidel za úměrný stáří a počtu ujetých
kilometrů. V tomto případě je velmi výhodné a ekonomické použití programu AutoWert,
který obsahuje podrobnou databázi cen použitých motorových vozidel. Údaje v databázi jsou
získány odborným pozorováním trhu a následně statisticky vyhodnoceny. Z pohledu metodiky
se jedná o velmi sofistikovanou metodu porovnávací, která vychází ze zcela jedinečných
a dlouhodobých praktických zkušeností. Společnost Eutotaxglass’s působí v 28 zemích,
přičemž v některých z nich je trh pozorován již přes půl století. Sledování prodejů použitých
vozidel je časově děleno po měsících, přičemž jednotlivé značky a modely vozů jsou
pozorovány s rozlišením i na konkrétní provedení. Nejedná se tedy o stanovení průměrných
amortizačních křivek. Databáze zachycuje např. historiky reálné chování trhu při uvedení
inovovaného modelu (tzv. facelift) vozu, vliv ročního období apod.
Vstupními údaji pro výběr z databáze jsou tovární značka, typ a provedení
vozidla. Dalšími vstupními údaji jsou měsíc a rok uvedení vozidla do provozu a počet ujetých
kilometrů. Zadání těchto hodnot ilustruje následující obrazovka:
Obrázek č. 1 – vyhledávání a specifikace motorového vozidla na jedno kliknutí

V následujícím kroku již program nabídne tzv. Rychlé ocenění. Jedná se o stanovení
výkupní a prodejní ceny vozidla k datu ocenění. V celém programu je zachováno jednotné
značení hodnot barvami, výkupní cena je označována jako modrá a prodejní jako žlutá.
Při stanovení substanční hodnoty podniku lze považovat prodejní cenu za odhad tržní
ceny vozu. Výsledky výběru z databáze jsou uvedeny v následující obrazovce:
Obrázek č. 2 – výsledky rychlého ocenění
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Program také nabízí tisk ocenění, např. v následujícím (nejstručnějším) tvaru:
Obrázek č. 3 – tisk ocenění

Program EurotaxZnalec byl koncipován tak, aby všem expertům při stanovení ceny
automobilu, resp. vypracování znaleckého posudku zjednodušil a zpřesnil pracovní postupy a
snižoval, resp. eliminoval díky své stále aktuální databázi interval chybovosti. Při stanovení
substanční hodnoty podniku nabízí kvalifikovaný odhad tržní hodnoty použitých motorových
vozidel. Tento postup je velmi efektivní z pohledu rychlosti ocenění a také z pohledu nákladů
na vypracování posudku o ceně podniku.

EurotaxForecast
Dalším programem nabízeným na českém trhu je novinka EurotaxForecast, který je
určen pro stanovování predikcí, tedy budoucích zůstatkových hodnot osobních, terénních a
lehkých užitkových vozidel. Je to sofistikovaný program rychle a snadno uživatelsky
ovladatelný, s výjimečnou funkcionalitou spojenou s důvěryhodným zdrojem dat, dodávaný
společností EurotaxGlass´s. Poskytuje uživateli přístup ke spolehlivým informacím
využívaným pro profesionální stanovování budoucích zůstatkových hodnot, řízení fleetových
operací apod.
Žádný další produkt zaměřený na predikce nenabízí uživatelům takové možnosti pro
získávání informací pro fleetové rozhodování. Transparentní metodou umožňuje uživateli
zcela pochopit dosažených hodnot na základě sofistikovaných expertíz provedených
společností EurotaxGlass´s.
Navíc flexibilní struktura dat umožňuje přístup k jakékoliv kombinaci požadovaných
informací. Ať už je požadován údaj o budoucí zůstatkové hodnotě vozidel na českém trhu ,
anebo údaje o osobních resp. LUV z ostatních evropských trhů, EurotaxForecast uspokojí
potřeby jediným komplexním řešením.
Rozsáhlá funkcionalita systému umožňuje uživateli predikovat hodnoty jak nových tak
i ojetých vozidel, provádět jednoduchou prognózu pro výpočet jednoho vozidla nebo
vícenásobnou prognózu, zahrnující variabilitu výběru jednotlivých konkurenčních modelů
různých značek, celých modelových řad nebo podle oficiálních tříd skupin/segmentů vozidel.
Obrázek č. 4 – přesná selekce vozidla/vozidel pro predikci a komparaci

Dále program umožňuje zadání výbavy vozidla individuálním výběrem, absolutní
nebo procentní částkou vztaženou k hodnotě vozidla, specifikovat odchylky prostřednictvím
zohlednění vlastních požadavků na predikci zůstatkové hodnoty.
Obrázek č. 5 – přesný výběr výbavy vozidla/vozidel pro predikci a komparaci
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Matrice zůstatkové hodnoty následně umožňuje srovnání a analýzu vlastní predikce
s predikovanými hodnotami standardně nastavenými podle analýz společnosti EurotaxGlass´s.
Výsledek predikce je vyjádřen buď v absolutní hodnotě nebo procentní částkou, v nákupní
nebo prodejní ceně, resp. včetně DPH nebo bez DPH. Současně lze provést přehledné
mnohonásobné srovnání vybraných vozidel včetně zobrazení základních technických
parametrů vozidel a zobrazit výsledky v grafickém vyjádření.
Obrázek č. 6 – matrice zůstatkové hodnoty (v absolutní hodnotě anebo v %)

Počítačové programy EurotaxGlass´s přinášejí kromě minimalizace rizika a možností
úspory nákladů následující výhody pro zákazníky:
•

Kompletní vyhledávací kmen
homologovaných na trhu v ČR,

•

Podklad k identifikaci a minimalizaci rizika výšky zůstatkové hodnoty,

•

Prokázané a spolehlivé informace pro kvalifikované rozhodování prostřednictvím
jednoduchého a rychlého výpočtu zůstatkové hodnoty v širokém spektru modelových
řad vozidel,

•

Sofistikované predikce zůstatkových hodnot:

•

osobních

a

lehkých

užitkových

•

Amortizační křivky podle sledování „historického“ vývoje

•

Individuální stáří vozidel a kilometrový proběh

•

Speciální amortizace ve vztahu k životnímu cyklu jednotlivých vozidel

•

Výbavy, amortizované jako vozidlo nebo samostatnými faktory

•

Zohlednění inflace

vozidel

Rozsáhlá datová hloubka :
•

Databáze z 28 evropských zemí a Austrálie

•

55.000 typů nových a 180.000 typů ojetých vozidel

•

12.5 mil. pozic výbav

•

Logika volby kritérií a uživatelský komfort

•

Každá predikce může být vytištěna, uložena nebo exportována v souboru EXCEL

•

Offline verze – roční licence s měsíční aktualizací

•

České a mezinárodní jazykové prostředí
_________________

Žádná slova však nemohou nahradit vlastní zkušenost, a tak společnost EurotaxGlass´s
Czech s.r.o. nabízí plnohodnotnou zkušební verzi programu EurotaxZnalec. S žádostí o
zaslání zkušební verze nebo s jakýmkoliv dotazem je možné obrátit se na kompetentní
pracovníky prostřednictvím telefonních čísel 220 303 811, 606 638 728 nebo 776 320 326.

6

XV. konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí
20. - 21. 1. 2006 v Brně

Obrázek č. 2 – vyhledávání a specifikace motorového vozidla na jedno kliknutí
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Obrázek č. 2 – výsledky rychlého ocenění

Rychlé ocenění automobilu
Eurotax Czech s.r.o. Argentinská 38
170 00 Praha 7
Tel : 220 303 811
Datum zpracování
Ocenění č.
Zpracoval
Místo, dne

24.07.2005
10
EUROTAX
Praha 7, 24.7.2005

Tovární značka
Typ
Provedení

ŠKODA
Octavia combi
Octavia combi 1.9 TDI

Karos./poč.dv./místa
kombi / 5 / 5
Dovoz(výroba)
01.05.1999 / 31.07.2000

Zdvih.objem/ccm
kW/PS
Palivo/katalyzátor
Počet/uspořádání

1896
66 / 90
D /
4 / R

Převod./poč.rychl.

M / 5

Uvedení do provozu 04.2000 Stáří automobilu v měsících 63
Najeto km
98000
Průměrný km pro
103950
Rozdíl v km
-5950
Nákup
Poslední cena nového vozu

Kč

Prodej
600.900
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OC dle Eurotax,
Úprava ceny dle
Úprava ceny dle
Korigovaná cena

data k 07.2005
stáří automobilu
km
vozu dle Eurotax

Kč
Kč
Kč
Kč

205.300
-1.100
1.800
206.000

236.000
-1.300
1.800
236.500

Eurotax Czech s.r.o. Argentinská 38
© by Eurotax
AutoWert-oceňovací systém
Obrázek č. 3 – tisk ocenění

Obrázek č. 4 – přesná selekce vozidla/vozidel pro predikci a komparaci
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Obrázek č. 5 – přesný výběr výbavy vozidla/vozidel pro predikci a komparaci

Obrázek č. 6 – matrice zůstatkové hodnoty (v absolutní hodnotě anebo v %)
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