
6.1. Všeobecné zásady a podmienky na vyhotovenie fotodokumentácie: 
 

 vozidlo obhliadať a fotiť iba pri dennom svetle, 

 všetky fotografie musia byť ostré, bez odleskov na sklenených častiach, 

 obhliadané a dokumentované vozidlo musí byť čisté, bez nánosov špiny, blata, námrazy, snehu a iného 
znečistenia, 

 VIN číslo - fotiť iba vyrazené do karosérie alebo rámu vozidla, v prípade že je VIN číslo nečitateľné, odfotiť aj 
ďalšie identifikačné štítky a nálepky s VIN číslom (umiestnené pod čelným sklom, na prednom čele pod 
kapotou, na „B“ stĺpikoch dverí, atď.), 

 nefotiť proti slnku, 

 fotiť zo vzdialenosti, tak aby fotené motorové vozidlo vypĺňalo čo najväčšiu plochu fotografie, 

 dbať, aby každá strana vozidla bola dobre viditeľná, 

 dbať, aby boli viditeľné kolesá vozidla na fotografii, 

 v prípade, že vozidlo má strešné okno, zachytiť ho na fotografii. 
 

Vzor fotodokumentácie je zobrazený na nasledovných záberoch (6 záberov, resp. viac v prípade poškodenia, 
zabezpečovacieho zariadenia, dokumentovania doplnkovej výbavy): 

 

 čelný pohľad z prednej časti vozidla vrátane s EČV 
 

 zadný pohľad vozidla vrátane s EČV 



 
 

 ľavý bočný pohľad 
 

 pravý bočný pohľad 
 

 VIN číslo vozidla na karosérii, nie na pripevnenom štítku (detailný záber) 



 
 

 stav km (detailný záber na palubnej doske) 
 

 detailné fotografie poškodenia* 
 

 

 
 spôsob zabezpečenia** 



 
 

 doplnková výbava*** (napr. audio, navigácia, kožené čalúnenie, disky z ľahkých 
zliatin, atď.) 

 

 

* iba v prípade, ak je zistené poškodenie, 

** iba v prípade, ak je poistené riziko krádeže, 

*** iba v prípade, ak vozidlo obsahuje doplnkovú výbavu. 

 
 

Pokiaľ obhliadka nie je vykonávaná aplikáciou UNION (samoobhliadka) musia byť fotografie zo vstupnej obhliadky 
vyhotovené nasledovne: 

• digitálne vo formáte *.jpg, 
• minimálna veľkosť rozlíšenia 2560x1600obrazových bodov, 
• maximálna veľkosť 1 fotografie 1600 kB. 

Fotografie je potrebné v prípade potreby komprimácie ukladať do skomprimovaného súboru (napr. *zip), nie vkladať do 

*doc, *xls, *pdf alebo iných formátov súborov. 

 
Pri obhliadke nákladných MV nad 3,5 t vyhotovuje fotodokumentáciu získateľ podľa všeobecných zásad a 
podmienok, je však potrebné vykonať detailnú dokumentáciu tachometra, uviesť počet prevodových stupňov, 
prídavných nádrží, interiéru kabíny a nadštandardnej výbavy (napr. disky z ľahkej zliatiny prídavné kúrenie, rôzne 
hydraulické zariadenia). 

 
 


