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Jakých chyb byste se měli vyvarovat při koupi ojetého vozu?  
 

Koupě auta na inzerát  
 
Koupě na inzerát je nejriskantnější variantou pro pořízení ojetého vozu. 
Pravděpodobnost, že natrefíte na podvodníka, který tímto způsobem prodává kradené 
auto nebo vůz zatížený leasingem či hypotéčním úvěrem, je velmi vysoká. Jakmile se 
objeví takovéto problémy, pachatele mnohdy nenajde ani policie a vy přijdete nejen o 
auto, ale i o peníze.  

 

Koupě v malém bazaru  
Nevýhodou malých bazarů je zpravidla velmi zúžená nabídka a nedostatečné technické 
zázemí. Tito prodejci většinou fungují na bázi komisního prodeje, nepřebírají tedy žádné 
právní záruky za nabízené vozy. Ani z finančních důvodů nejsou malé bazary schopny 
poskytovat záruky na původ vozu či záruku vrácení peněz v případě, že byl vůz v 
minulosti zatížen leasingem, zástavním právem nebo hypotékou. Mnoho aut prodávaných 
v malých bazarech pochází z dovozu.  
 

Nedostatečné prozkoumání celkové nabídky (koupě prvního zdánlivě ideálního 
auta)  
I ojetý vůz je pro většinu lidí poměrně významnou investicí. Rozhodně se proto vyplatí 
navštívit více bazarů a porovnat rozsah jejich nabídky, ceny a kvalitu prodávaných vozů i 
kvalitu služeb, které poskytují. Je také dobré věnovat pozornost celé nabídce daného 
bazaru a nespokojit se s prvním vozem, který vám prodejce nabídne.  
 

Neprověření původu vozu  
Nechcete-li přijít o své peníze, kupujte ojeté auto zásadně u firmy, jež vám vystaví 
písemnou doživotní záruku vrácení peněz v případě, že se kdykoli v budoucnu ukáže, že 
vůz byl odcizen v tuzemsku nebo v zahraničí, případně že šlo o vůz zatížený hypotékou, 
leasingem či zástavním právem. Zkušené firmy prověřují vozy nejenom v tuzemských, 
ale i v evropských databázích odcizených vozů a v databázích leasingových společností.  
 

Nákup "ve spěchu", bez důkladnější prohlídky auta  
Na nákup ojetého vozu si udělejte čas. Máte právo na důkladnou a dostatečně dlouhou 
zkušební jízdu - využijte jej. Nevzdávejte se možnosti detailně si vůz prohlédnout. Solidní 
bazar vám umožní i prohlídku na rampě či zvedáku, protože pouze takto můžete mnohdy 
odhalit stopy po předchozích haváriích vozu. Máte-li tu možnost, vezměte s sebou do 
bazaru zkušeného automechanika, který ví, na co se při prohlídce auta zaměřit. Vždy je 
lepší odhalit případné vady včas, než se později s prodejcem dohadovat a dokazovat, že 
vůz měl skryté vady. Zde najdete seznam bodů, které je třeba zkontrolovat při koupi 
ojetého vozu. 



  
 

Nepozorné čtení smlouvy  
Než podepíšete smlouvu o koupi vozu, důkladně si ji přečtěte. Nerozumíte-li některému 
ustanovení, neváhejte se poradit s právníkem, vyhnete se pozdějším problémům. Jakmile 
je smlouva podepsána, je již pozdě rozčilovat se nad ustanoveními, s kterými 
nesouhlasíte.  
 

Obavy "neztrapnit se" neodborným dotazem  
Nebojte se prodejce zeptat na cokoli, co se týká konkrétního vozu, smlouvy, obchodních 
podmínek či dalších skutečností, jež vás v souvislosti s koupí auta zajímají. Profesionál se 
jistě nepozastaví ani nad neodborně formulovaným dotazem, měl by naopak odpovědět 
tak, aby i laik vše pochopil a mohl se kvalifikovaně rozhodnout.  
 

Přehnaná očekávání od ojetiny  
Nevýhodou nového vozu je poměrně rychlý pokles jeho hodnoty - prakticky ihned poté, 
co opustí své místo u prodejce, ztratí třetinu ze své ceny. U ojetého automobilu není 
pokles hodnoty tak dramatický, musíte však počítat s tím, že vůz nebude spolehlivý 
stejně jako model, jenž právě opustil brány výrobního závodu. Jednotlivé součástky auta 
se používáním přirozeně opotřebovávají a je tedy jen otázkou času, kdy bude potřeba ten 
který díl opravit nebo vyměnit.  
 

Nedostatek hotovosti na případné opravy  
Každé ojeté auto vyžaduje dodatečné investice, se stářím vozu jejich výše pochopitelně 
roste. Kupujete-li tedy ojeté auto, mějte v zásobě alespoň 10% z ceny vozu v hotovosti 
coby rezervu na případné opravy.  
 

Přecenění vlastních možností splácet leasing  
Pokud se rozhodnete pro financování vozu formou leasingu, zhodnoťte reálně své finanční 
možnosti. Stává se občas, že zákazník bazaru neodhadne dobře svoji finanční situaci a po 
čase zjistí, že pravidelné leasingové splátky jsou nad jeho síly. Někteří takoví zákazníci 
pak zkoušejí všechny, tedy i nečestné, cesty, jak se závazků vyplývajících z leasingu 
zbavit 
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