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O společnosti AUTOauction Group s.r.o.  

 
 Společnost AUTOauction Group (dále jen AAG) působí na trhu od roku 2012 a specializuje se zejména 

na prodej firemních vozidel. 

 

 Na aukční platformě AUTOauction bylo již realizováno přes 3 000 aukcí. Za rok 2014 bylo prodáno 

celkem 1 500 vozidel. 

 

 6 let zkušeností v této oblasti (stanové zbytkových cen vozidel z kategorie totálních škod). Více než 80 

000 realizovaných aukcí havarovaných vozidel v rámci jiných aukčních platforem. 

 

 Dobrá znalost tržního prostředí a obchodníků s havarovanými/ojetými vozidly. 

 

 Současný počet obchodních partnerů v aukci 580. 
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Změna vlastníka 

Od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 239/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se týkají  

registrace vozidel, dočasného vyřazení vozidel a vozidel v převodu. 

 

Změna vlastníka nebo provozovatele probíhá současně (dosud se vozidlo na původním registračním 

místě odhlásilo a nový provozovatel vozidlo následně přihlásil v místě svého bydliště/sídla firmy). 

Nově se převod a registrace uskutečňuje na registru vozidel v místě bydliště/sídla firmy 

původního majitele. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden 

z nich, a to s plnou mocí od toho druhého, nově úředně ověřenou. 
 

Potřebné doklady 

 Žádost o zápis změny vlastníka 

 Doklad o nabytí vlastnického práva (kupní smlouva, faktura) 

 Osvědčení o registraci vozidla, část I. a II 

 Protokol o evidenční kontrole na nového vlastníka (platnost 14 dní) 

 Doklad o pojištění vozidla na nového vlastníka (originál Zelené karty) 

 Úředně ověření plná moc (kupující; prodávající) 

 Výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřená kopie) 

 Doklad totožnosti 

 

Žádost je nutno podat do 10 pracovních dnů od přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.  

Podle nové právní úpravy hrozí pokuta až 50.000 korun za opožděnou registraci vozidla. 
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Vozidla v převodu 

 

 

 

 

U vozidla, které je nyní v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 

30.06.2015  podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení 

registrace. 

 

Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne. 
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Vyřazení vozidla 

Mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení.  

 

Vyřazení vozidla (dříve dočasné vyřazení vozidla) 

 

Silniční vozidla, která byla k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu: 

- doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vozidlo se po 31.12.2015  automaticky překlopí 

do režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozita (silniční vozidlo bude úředně 

existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude možné ho provozovat a nebude muset být 

pojištěné).  Vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční 

vozidlo stojí a jak je hodlá využívat. 

  

-doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce 31.12.2015 nahlásit 

obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního 

depozita překlopí  do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, 

auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit.  

 

Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla) 

Jde o vozidlo buď zcela zničené nebo ekologicky zlikvidované jako autovrak.  
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Zůstatková hodnota vozidla 

 

 

 

 Správná volba značky a modelu na počátku 

 Vhodný termín obměny vozidel 

 Technický stav vozidla 

 Stav vozidla při předání (dokumenty, klíče, manuály, servisní knížka) 
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Zůstatková hodnota vozidla 
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20 000 
 

40 000 
 

60 000 
 

80 000 
 

90 000 
 

100 000 
 

120 000 
 

140 000 
 

150 000 
 

160 000 
 

180 000 
 

12 59,34% 56,15% 51,35% 47,52% 45,53% 43,54% 39,21% 34,88% 32,71% 30,55% 26,22% 

24 52,54% 50,13% 46,92% 44,24% 42,95% 41,58% 38,76% 35,70% 34,14% 30,92% 24,81% 

36 45,74% 44,11% 42,48% 40,95% 40,38% 39,62% 38,32% 36,52% 35,57% 31,29% 22,74% 

48 36,26% 33,15% 32,32% 31,49% 31,26% 30,65% 29,87% 28,74% 28,32% 26,46% 20,58% 

60 30,07% 27,44% 25,38% 23,62% 23,32% 22,54% 21,56% 20,58% 20,09% 19,60% 17,64% 



  
Prodejní kanály ojetých vozidel 
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Zdroj: Trend  FLEET firemní automobily 



  
Elektronická aukce 
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 Maximalizace ceny díky širokému spektru dražitelů 

 Dražitelé se mohou účastni aukce odkudkoliv 

 Firma může až do samotného prodeje vozidla využívat 

 Transparentnost prodeje s vyloučením rizika korupce 

 Aukční protokol s průběhem aukce 

 Garance obchodního kmene (zaregistrované a prověřené subjekty) 

 Jmenovitý prodej ověřeným podnikatelským subjektům, které byly vyfiltrovány konkrétním 

záměrem zaměřeným na portfolio obchodování s ojetými (a poškozenými) vozidly 



  
Kamenná aukce 
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 Maximalizace ceny díky emotivní atmosféře při aukci 

 Možnost detailní prohlídky vozidla před aukcí  

 Provozovatel aukce zajistí veškeré administrativní procesy 

 Předání vydraženého vozidla ihned po skončení aukce 



  
Prodej vozidel do autobazaru 
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 Nižší administrativní náklady při odprodeji více vozidel 

 Ocenění vozidel na místě definovaném prodávajícím 

 Kupující přebírá technickou i právní odpovědnost 

 Kupující zajistí veškeré administrativní procesy 



  
Prodej vozidel zaměstnancům 
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 Významný benefit pro zaměstnance 

 Nižší provozní náklady na vozidla  

 Nižší amortizace vozidel 

 Není nutné řešit odprodej externí společnosti 

  



  
Prodejní cena v aukci 
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Náhled do aukce – přehled vozidel 
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Náhled do aukce – detail vozidla 
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Konec 
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Děkuji za pozornost 

 

Stanislav Zelenka  

 

AUTOauction Group s.r.o. 

Holečkova 789/49  

150 00 Praha 5  

 

Tel.: +420 602 661 966  

e-mail: zelenka@autoauction.cz 

 

mailto:zelenka@autoauction.cz

