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Příloha č. 1 

Vzor průkazu historického vozidla  

   

   

   



 

  

 

Obr. 1: Vzor průkazu historického vozidla [25]  



 

Příloha č. 2 

Vzor přihlášky k registraci historického vozidla  

 



 

 
 

 



 

 
Obr. 2: Vzor přihlášky k registraci historického vozidla [25] 

  



 

Příloha č. 3  

Vzor žádost o provedení testování historického vozidla 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Obr. 3: Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla [25] 



 

 

Příloha č. 4  

Formuláře bodového systému posuzovaných vozidel 

BODOVACÍ SYSTÉM – MOTOCYKL JAWA 250, TYP 11 

Vizuální kontrola 

Kontrola a hodnocení exteriéru 

Kapotáž 

- Je třeba zaujmout pozici přibližně 1 metr před motocyklem. Prohlédnout boční 

strany kapotáže pod určitým úhlem tak, aby bylo možné zjistit jakékoliv zvlnění, 

vyboulení nebo další známky nesprávně provedené opravy kapotáže. 

- Kontrola odlupování laku, přítomnosti puchýřků na laku, známek koroze 

především na nádrži a v okolí světlometů. 

- Kontrola stavu blatníků. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY _18/ 20 

Kontrola a hodnocení laku karosérie a doplňků karosérie 

Lak 

- Stav laku (lesklost x matnost, hladkost x „vroubkovaná“ struktura. 

- Přítomnost stékání barvy, trhlin nebo kapek barvy, které značí neprofesionální 

opravy? 

- Pokud je to možné, posoudit originálnost barvy. To lze provést kontrolou těžko 

dostupných barvených částí. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY 8/10 

Chromované díly 

- Kontrola chromových částí. Stav chromu (zářivý x matný). 

- Nekvalitní hloubení litých částí (Případná oprava je velmi obtížná). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 



 

BODY: 8/10 

Kola 

- Kontrola stavu a původnosti kol. 

- Kontrola stavu a původnosti pneumatik. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Palubní a přístrojová deska 

- Kontrola celkového stavu přístrojové desky. Je třeba zhodnotit opotřebení a stav 

ukazatelů, ovladačů a přepínačů, přítomnost a stav ovladačů (světlomety, klakson, 

atd.). 

- Stav popisků a nápisů. 

- Originálnost a funkčnost ukazatelů. 

- Stav použitého materiálu (otrhaný, popraskaný..) 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY: 7/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu sedadla. 

- Kontrola originálnosti potahu sedadla?  

- Pokud bylo nahrazeno čalounění sedadla, je třeba zkontrolovat originálnost pěny 

pod ním. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 9/10 

Stupačky a nožní prvky ovládání 

- Stav, původnost stupaček a pák. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

-  BODY: 8/10 

Kontrola a hodnocení mechaniky 

- Je stav tachometru potvrzen servisními záznamy vlastníka motocyklu? Zdá se, že 

stav tachometru odpovídá skutečnosti? 

- Kontrola brzdové a spojkového páky, lan a táhel 



 

- Známky opotřebení vozidla by měly orientačně odpovídat počtu kilometrů 

zaznamenaných na tachometru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 

BODY: 9/10 

Elektronika 

- Funguje vše, jak má? 

- Je elektronika původní? 

- V jakém stavu se nachází? 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 10/10 

Motor 

- Kontrola celkového stavu a čistoty motorové oblasti. 

- Kontrola barevné původnosti motoru. 

- Kontrola vedení – původnost, stav. 

- Kontrola izolace, známky neoriginální opravy. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Spodní část motocyklu 

- Kontrola rámu (čistota, barva) 

- Kontrola těsnosti brzdové soustavy, řízení, hnacího agregátu, motoru, převodovky, 

a dalších soustav. 

- Kontrola stavu tlumičů a odpružení. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 8/10 

 

Jízdní zkouška 

Chod motoru 



 

- Startuje motocykl v pořádku a motor běží? Pokud ne, nelze ocenit motor a většinu 

mechanických součástí vozidla. V tomto případě je třeba vždy předpokládat to 

nejhorší a počítat s tím, že motor a případně další mechanické části bude nutné 

opravit nebo vyměnit.  

- Pokud motocykl startuje a motor běží, je třeba poslouchat běh motoru.  

- Kontrola kouřivosti motoru. Modrý kouř značí spalování oleje v motoru, což je u 

čtyřdobého motoru vlastnost negativní. 

- Stav oleje (čistý x černý a hustý). Černý a hustý olej značí dlouhé intervaly mezi 

výměnami oleje a možnost špatně prováděné údržby. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Brzdy a řízení 

- Kontrola brzdové soustavy – nehlučnost a seřízení. 

- Kontrola přesnosti řízení. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Převodovka 

- Kontrola spojky u motocyklů s manuální převodovkou – plynulé, úplné 

přerušování. 

- Kontrola řazení u poloautomatické nebo automatické převodovky (možný prokluz 

při akceleraci, kontrola kapalin). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 9/10 

 

Kontrola a hodnocení původnosti a zvláštních rysů 

Původnost a zvláštní rysy 

- Navíc, k originálnosti barvy, interiéru a motoru je třeba ohodnotit i celkovou 

autentičnost motocyklu. 

- Je třeba vzít v úvahu příslušenství, které je součástí motocyklu, jako například 

speciální kola, zvláštní kryty kol, zavazadlové kufry a další vnější prvky. Jsou tyto 



 

prvky původní součástí motocyklu? Mohou být sice atraktivní, ale pokud jsou 

neoddělitelné a přitom nejsou původní, snižují hodnotu motocyklu. 

- Další skutečnosti zvyšující hodnotu motocyklu. Například výkonnější motor – 

musí být ovšem původní součástí motocyklu. 

BODY: 7/10 

Doložení servisní historie motocyklu 

- Je doložena servisní historie motocyklu? 

- BODY: 0/10 

Záznam o proběhlé renovaci 

- Je znám průběh renovace? Pokud ano, byly použity pouze originální díly a 

původní pracovní postupy? 

- BODY: 10/30 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 140/200 

 

BODOVACÍ SYSTÉM – FIAT 600D, 1965 

Vizuální kontrola 

Kontrola a hodnocení exteriéru 

Karosérie 

- Je třeba zaujmout pozici přibližně 1 metr před levým předním světlometem. 

Prohlédnout boční strany karosérie pod určitým úhlem tak, aby bylo možné zjistit 

jakékoliv zvlnění, vyboulení nebo další známky nesprávně provedené opravy 

karosérie. Stejný postup je třeba opakovat i u pravého předního a u obou zadních 

světlometů. 

- Kontrola odlupování laku, přítomnosti puchýřků na laku, známek koroze 

především nad koly, na prazích a v okolí světlometů. 

- Pomocí magnetu zkontrolovat přítomnost kytu na různých částech karosérie, 

známek předchozího poškození a koroze. 

- Kontrola souměrnosti mezer mezi karosérií a dveřmi, zavazadlovým prostorem a 

kapotou. Spáry musí být pravidelné a souměrné na obou stranách vozu.  

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 



 

BODY 9/ 10 

Dveře 

- Kontrola možného poklesu dveří při otevírání, zejména na straně řidiče. 

- Kontrola přítomnosti známek stárnutí a popraskaného těsnění kolem dveří a oken. 

- Kontrola koroze, zejména podél spodní hrany dveří. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 6/10 

Kapota a kufr 

- Kontrola kapoty – přítomnost zvlnění, promáčknutí a koroze pod lakem. 

- Kontrola spodní části zavazadlového prostoru a okolí blatníků se zaměřením na 

přítomnost koroze. 

- Kontrola zavíracího systému kapoty a zavazadlového prostoru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 6/10 

Střecha 

- Původní kabriolety postavené před rokem 1950 se vyznačují plátěnými střechami, 

vinylové střechy se objevily v padesátých letech. Je střecha vyrobena 

z originálního materiálu? 

- Kontrola opotřebení materiálu a barvy, případně prošívání. 

- Kabriolety postavené od roku 1965 a v 70. letech se obvykle vyznačují skleněnými 

zadními okny. Je zadní okno kabrioletu originální? 

- U kabrioletu kontrola stavu střešní mechaniky (snadné skládání a zvedání, přesné 

dosednutí) 

- U vozidel s kovovými střechami kontrola prolisů, přítomnosti koroze. 

- U kovových střech pokrytých vinylem je třeba posoudit jejich stav a přesvědčit se, 

zda je v pořádku, bez trhlin nebo jiných poškozeních. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 6/10 

Kontrola a hodnocení laku karosérie, skla a doplňků karosérie 

Lak 

- Stav laku (lesklost x matnost, hladkost x „vroubkovaná“ struktura. 



 

- Přítomnost stékání barvy, trhlin nebo kapek barvy, které značí neprofesionální 

opravy? 

- Pokud je to možné, posoudit originálnost barvy. To lze provést kontrolou vnitřních 

částí dveří, kapoty a zavazadlového prostoru. Pokud vůz přelakován byl, posoudit 

kvalitu a podobnost nového laku vzhledem k originálu. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY 7/10 

Doplňky karosérie 

- Kontrola chromových částí. Stav chromu (zářivý x matný). 

- Nekvalitní hloubení koncových světel a dalších litých částí (Případná oprava je 

velmi obtížná). 

- Kontrola mřížky. 

- Kontrola chybějících nebo poškozených nerezových částí na bočních lištách. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Skla 

- Kontrola výrobních značek na sklech, značí originálnost. 

- Prohlídka skelních těsnění, možné poškození umožňuje pronikání vody. Pokud se 

v těsnění objevují praskliny, kontrola známek průsaku vody na palubní desku nebo 

kolem vnitřní části zadního okna. 

- Kontrola samotného skla (odlamování, praskliny nebo změna barvy). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Kontrola a hodnocení interiéru 

Palubní a přístrojová deska 

- Kontrola celkového stavu přístrojové a palubní desky. Je třeba zhodnotit 

opotřebení a stav ukazatelů, ovladačů a přepínačů, přítomnost a stav ovladačů 

(světlomety, klakson, stěrače atd.). 

- Stav popisků a nápisů. 

- Originálnost a funkčnost ukazatelů nebo například rádia. 

- Stav použitého materiálu (otrhaný, popraskaný..) 



 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 

 BODY: 5/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu dveřních výstelek, potahů sedadel a čalounění stropu. 

- Kontrola originálnosti potahu interiéru? Hodnota vozu klesá, pokud je interiér 

v dobrém stavu, ale nepůvodní. 

- Pokud bylo nahrazeno čalounění sedadel, je třeba zkontrolovat originálnost pěny 

pod ním. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Podlahové krytiny 

- Stav, původnost koberečků. 

- Kontrola stavu kobercoviny u dveří; je ve špatném stavu nebo chybí? 

- Pokud je to možné, je vždy třeba poodhrnout koberečky a hledat stopy koroze na 

kovové podlaze. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Vnitřní obložení 

- Je obložení interiéru kompletní a podle původních specifikací? 

- Kontrola klik dveří a okenních klik – přítomnost, stav. 

- Kontrola funkčnosti veškerého příslušenství jako například oken, zámků, 

mechanizmu sedadel, antény a ovládání bočních zrcátek. 

- Stav okenních lišt (původní chromování nebo lakování). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY: 6/10 

Kontrola a hodnocení mechaniky 

- Je stav tachometru potvrzen servisními záznamy vlastníka vozidla? Zdá se, že stav 

tachometru odpovídá skutečnosti? 



 

- Kontrola brzdového a spojkového pedálu: vysoké opotřebení těchto pedálu značí 

vysoký počet ujetých kilometrů vozidla. Dalším takovým ukazatelem je 

opotřebované sedadlo řidiče. 

- Známky opotřebení vozidla by měly orientačně odpovídat počtu kilometrů 

zaznamenaných na tachometru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Motorový prostor 

- Kontrola celkového stavu a čistoty v motorovém prostoru. 

- Kontrola barevné původnosti motoru. 

- Kontrola vedení – původnost, stav. 

- Kontrola izolace, známky neoriginální opravy. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Podvozek 

- Kontrola podvozku (kompletnost, čistota, barva) 

- Kontrola těsnosti brzdové soustavy, řízení, hnacího agregátu, motoru, převodovky, 

diferenciálu a dalších soustav. 

- Kontrola stavu tlumičů a odpružení. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

 

Jízdní zkouška 

Brzdy a řízení 

- Kontrola brzdové soustavy – nehlučnost a seřízení 

- Kontrola nadměrných vůlí v řízení. 

- Kontrola směrové stability vozidla. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Převodovka 



 

- Kontrola spojky u vozidel s manuální převodovkou – plynulé, úplné přerušování. 

- Kontrola řazení u poloautomatické nebo automatické převodovky (možný prokluz 

při akceleraci, kontrola kapalin). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Chod motoru 

- Startuje vozidlo v pořádku a motor běží? Pokud ne, nelze ocenit motor a většinu 

mechanických součástí vozidla. V tomto případě je třeba vždy předpokládat to 

nejhorší a počítat s tím, že motor a případně další mechanické části bude nutné 

opravit nebo vyměnit.  

- Pokud vozidlo startuje a motor běží, je třeba poslouchat běh motoru.  

- Kontrola kouřivosti motoru. Modrý kouř značí spalování oleje v motoru. 

- Kontrola tlaku oleje při motoru v chodu. 

- Stav oleje (čistý x černý a hustý). Černý a hustý olej značí dlouhé intervaly mezi 

výměnami oleje a možnost špatně prováděné údržby. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 8/10 

Kontrola a hodnocení původnosti a zvláštních rysů 

Původnost a zvláštní rysy 

- Navíc, k originálnosti barvy, interiéru a motoru je třeba ohodnotit i celkovou 

autentičnost vozu. 

- Je třeba vzít v úvahu příslušenství, které je součástí vozu, jako například speciální 

kola, zvláštní kryty kol a další vnější prvky. Jsou tyto prvky původní součástí 

vozidla? Mohou být sice atraktivní, ale pokud nejsou původní, snižují hodnotu 

vozidla. 

- Další skutečnosti zvyšující hodnotu vozidla. Například výkonnější motor, 

modernizované čalounění nebo posuvné střešní okno – musí být ovšem původní 

součástí vozidla. 

BODY: 5/10 

Doložení servisní historie vozu 



 

- Je doložena servisní historie vozu? 

- BODY: 4/5 

Záznam o proběhlé renovaci 

- Je znám průběh renovace? Pokud ano, byly použity pouze originální díly a 

původní pracovní postupy? 

- BODY: 3/15 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 110/200 

BODOVACÍ SYSTÉM – FIAT 850, 1971 

Vizuální kontrola 

Kontrola a hodnocení exteriéru 

Karosérie 

- Je třeba zaujmout pozici přibližně 1 metr před levým předním světlometem. 

Prohlédnout boční strany karosérie pod určitým úhlem tak, aby bylo možné zjistit 

jakékoliv zvlnění, vyboulení nebo další známky nesprávně provedené opravy 

karosérie. Stejný postup je třeba opakovat i u pravého předního a u obou zadních 

světlometů. 

- Kontrola odlupování laku, přítomnosti puchýřků na laku, známek koroze 

především nad koly, na prazích a v okolí světlometů. 

- Pomocí magnetu zkontrolovat přítomnost kytu na různých částech karosérie, 

známek předchozího poškození a koroze. 

- Kontrola souměrnosti mezer mezi karosérií a dveřmi, zavazadlovým prostorem a 

kapotou. Spáry musí být pravidelné a souměrné na obou stranách vozu.  

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 6/ 10 

Dveře 

- Kontrola možného poklesu dveří při otevírání, zejména na straně řidiče. 

- Kontrola přítomnosti známek stárnutí a popraskaného těsnění kolem dveří a oken. 

- Kontrola koroze, zejména podél spodní hrany dveří. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 4/10 



 

Kapota a kufr 

- Kontrola kapoty – přítomnost zvlnění, promáčknutí a koroze pod lakem. 

- Kontrola spodní části zavazadlového prostoru a okolí blatníků se zaměřením na 

přítomnost koroze. 

- Kontrola zavíracího systému kapoty a zavazadlového prostoru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 6/10 

Střecha 

- Původní kabriolety postavené před rokem 1950 se vyznačují plátěnými střechami, 

vinylové střechy se objevily v padesátých letech. Je střecha vyrobena 

z originálního materiálu? 

- Kontrola opotřebení materiálu a barvy, případně prošívání. 

- Kabriolety postavené od roku 1965 a v 70. letech se obvykle vyznačují skleněnými 

zadními okny. Je zadní okno kabrioletu originální? 

- U kabrioletu kontrola stavu střešní mechaniky (snadné skládání a zvedání, přesné 

dosednutí) 

- U vozidel s kovovými střechami kontrola prolisů, přítomnosti koroze. 

- U kovových střech pokrytých vinylem je třeba posoudit jejich stav a přesvědčit se, 

zda je v pořádku, bez trhlin nebo jiných poškozeních. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 7/10 

Kontrola a hodnocení laku karosérie, skla a doplňků karosérie 

Lak 

- Stav laku (lesklost x matnost, hladkost x „vroubkovaná“ struktura. 

- Přítomnost stékání barvy, trhlin nebo kapek barvy, které značí neprofesionální 

opravy? 

- Pokud je to možné, posoudit originálnost barvy. To lze provést kontrolou vnitřních 

částí dveří, kapoty a zavazadlového prostoru. Pokud vůz přelakován byl, posoudit 

kvalitu a podobnost nového laku vzhledem k originálu. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY 9/10 



 

Doplňky karosérie 

- Kontrola chromových částí. Stav chromu (zářivý x matný). 

- Nekvalitní hloubení koncových světel a dalších litých částí (Případná oprava je 

velmi obtížná). 

- Kontrola mřížky. 

- Kontrola chybějících nebo poškozených nerezových částí na bočních lištách. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Skla 

- Kontrola výrobních značek na sklech, značí originálnost. 

- Prohlídka skelních těsnění, možné poškození umožňuje pronikání vody. Pokud se 

v těsnění objevují praskliny, kontrola známek průsaku vody na palubní desku nebo 

kolem vnitřní části zadního okna. 

- Kontrola samotného skla (odlamování, praskliny nebo změna barvy). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 8/10 

Kontrola a hodnocení interiéru 

Palubní a přístrojová deska 

- Kontrola celkového stavu přístrojové a palubní desky. Je třeba zhodnotit 

opotřebení a stav ukazatelů, ovladačů a přepínačů, přítomnost a stav ovladačů 

(světlomety, klakson, stěrače atd.). 

- Stav popisků a nápisů. 

- Originálnost a funkčnost ukazatelů nebo například rádia. 

- Stav použitého materiálu (otrhaný, popraskaný..) 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY: 6/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu dveřních výstelek, potahů sedadel a čalounění stropu. 

- Kontrola originálnosti potahu interiéru? Hodnota vozu klesá, pokud je interiér 

v dobrém stavu, ale nepůvodní. 



 

- Pokud bylo nahrazeno čalounění sedadel, je třeba zkontrolovat originálnost pěny 

pod ním. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Podlahové krytiny 

- Stav, původnost koberečků. 

- Kontrola stavu kobercoviny u dveří; je ve špatném stavu nebo chybí? 

- Pokud je to možné, je vždy třeba poodhrnout koberečky a hledat stopy koroze na 

kovové podlaze. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Vnitřní obložení 

- Je obložení interiéru kompletní a podle původních specifikací? 

- Kontrola klik dveří a okenních klik – přítomnost, stav. 

- Kontrola funkčnosti veškerého příslušenství jako například oken, zámků, 

mechanizmu sedadel, antény a ovládání bočních zrcátek. 

- Stav okenních lišt (původní chromování nebo lakování). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY: 7/10 

Kontrola a hodnocení mechaniky 

- Je stav tachometru potvrzen servisními záznamy vlastníka vozidla? Zdá se, že stav 

tachometru odpovídá skutečnosti? 

- Kontrola brzdového a spojkového pedálu: vysoké opotřebení těchto pedálu značí 

vysoký počet ujetých kilometrů vozidla. Dalším takovým ukazatelem je 

opotřebované sedadlo řidiče. 

- Známky opotřebení vozidla by měly orientačně odpovídat počtu kilometrů 

zaznamenaných na tachometru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Motorový prostor 



 

- Kontrola celkového stavu a čistoty v motorovém prostoru. 

- Kontrola barevné původnosti motoru. 

- Kontrola vedení – původnost, stav. 

- Kontrola izolace, známky neoriginální opravy. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Podvozek 

- Kontrola podvozku (kompletnost, čistota, barva) 

- Kontrola těsnosti brzdové soustavy, řízení, hnacího agregátu, motoru, převodovky, 

diferenciálu a dalších soustav. 

- Kontrola stavu tlumičů a odpružení. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

 

Jízdní zkouška 

Brzdy a řízení 

- Kontrola brzdové soustavy – nehlučnost a seřízení 

- Kontrola nadměrných vůlí v řízení. 

- Kontrola směrové stability vozidla. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 5/10 

Převodovka 

- Kontrola spojky u vozidel s manuální převodovkou – plynulé, úplné přerušování. 

- Kontrola řazení u poloautomatické nebo automatické převodovky (možný prokluz 

při akceleraci, kontrola kapalin). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Chod motoru 

- Startuje vozidlo v pořádku a motor běží? Pokud ne, nelze ocenit motor a většinu 

mechanických součástí vozidla. V tomto případě je třeba vždy předpokládat to 



 

nejhorší a počítat s tím, že motor a případně další mechanické části bude nutné 

opravit nebo vyměnit.  

- Pokud vozidlo startuje a motor běží, je třeba poslouchat běh motoru.  

- Kontrola kouřivosti motoru. Modrý kouř značí spalování oleje v motoru. 

- Kontrola tlaku oleje při motoru v chodu. 

- Stav oleje (čistý x černý a hustý). Černý a hustý olej značí dlouhé intervaly mezi 

výměnami oleje a možnost špatně prováděné údržby. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Kontrola a hodnocení původnosti a zvláštních rysů 

Původnost a zvláštní rysy 

- Navíc, k originálnosti barvy, interiéru a motoru je třeba ohodnotit i celkovou 

autentičnost vozu. 

- Je třeba vzít v úvahu příslušenství, které je součástí vozu, jako například speciální 

kola, zvláštní kryty kol a další vnější prvky. Jsou tyto prvky původní součástí 

vozidla? Mohou být sice atraktivní, ale pokud nejsou původní, snižují hodnotu 

vozidla. 

- Další skutečnosti zvyšující hodnotu vozidla. Například výkonnější motor, 

modernizované čalounění nebo posuvné střešní okno – musí být ovšem původní 

součástí vozidla. 

BODY: 6/10 

Doložení servisní historie vozu 

- Je doložena servisní historie vozu? 

- BODY: 3/5 

Záznam o proběhlé renovaci 

- Je znám průběh renovace? Pokud ano, byly použity pouze originální díly a 

původní pracovní postupy? 

- BODY: 2/15 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 112/200 

BODOVACÍ SYSTÉM – FIAT 850 SPORT COUPÉ, 1966 



 

Vizuální kontrola 

Kontrola a hodnocení exteriéru 

Karosérie 

- Je třeba zaujmout pozici přibližně 1 metr před levým předním světlometem. 

Prohlédnout boční strany karosérie pod určitým úhlem tak, aby bylo možné zjistit 

jakékoliv zvlnění, vyboulení nebo další známky nesprávně provedené opravy 

karosérie. Stejný postup je třeba opakovat i u pravého předního a u obou zadních 

světlometů. 

- Kontrola odlupování laku, přítomnosti puchýřků na laku, známek koroze 

především nad koly, na prazích a v okolí světlometů. 

- Pomocí magnetu zkontrolovat přítomnost kytu na různých částech karosérie, 

známek předchozího poškození a koroze. 

- Kontrola souměrnosti mezer mezi karosérií a dveřmi, zavazadlovým prostorem a 

kapotou. Spáry musí být pravidelné a souměrné na obou stranách vozu.  

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 3/ 10 

Dveře 

- Kontrola možného poklesu dveří při otevírání, zejména na straně řidiče. 

- Kontrola přítomnosti známek stárnutí a popraskaného těsnění kolem dveří a oken. 

- Kontrola koroze, zejména podél spodní hrany dveří. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 5/10 

Kapota a kufr 

- Kontrola kapoty – přítomnost zvlnění, promáčknutí a koroze pod lakem. 

- Kontrola spodní části zavazadlového prostoru a okolí blatníků se zaměřením na 

přítomnost koroze. 

- Kontrola zavíracího systému kapoty a zavazadlového prostoru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 5/10 

Střecha 



 

- Původní kabriolety postavené před rokem 1950 se vyznačují plátěnými střechami, 

vinylové střechy se objevily v padesátých letech. Je střecha vyrobena 

z originálního materiálu? 

- Kontrola opotřebení materiálu a barvy, případně prošívání. 

- Kabriolety postavené od roku 1965 a v 70. letech se obvykle vyznačují skleněnými 

zadními okny. Je zadní okno kabrioletu originální? 

- U kabrioletu kontrola stavu střešní mechaniky (snadné skládání a zvedání, přesné 

dosednutí) 

- U vozidel s kovovými střechami kontrola prolisů, přítomnosti koroze. 

- U kovových střech pokrytých vinylem je třeba posoudit jejich stav a přesvědčit se, 

zda je v pořádku, bez trhlin nebo jiných poškozeních. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY 5/10 

Kontrola a hodnocení laku karosérie, skla a doplňků karosérie 

Lak 

- Stav laku (lesklost x matnost, hladkost x „vroubkovaná“ struktura. 

- Přítomnost stékání barvy, trhlin nebo kapek barvy, které značí neprofesionální 

opravy? 

- Pokud je to možné, posoudit originálnost barvy. To lze provést kontrolou vnitřních 

částí dveří, kapoty a zavazadlového prostoru. Pokud vůz přelakován byl, posoudit 

kvalitu a podobnost nového laku vzhledem k originálu. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY 5/10 

Doplňky karosérie 

- Kontrola chromových částí. Stav chromu (zářivý x matný). 

- Nekvalitní hloubení koncových světel a dalších litých částí (Případná oprava je 

velmi obtížná). 

- Kontrola mřížky. 

- Kontrola chybějících nebo poškozených nerezových částí na bočních lištách. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 



 

Skla 

- Kontrola výrobních značek na sklech, značí originálnost. 

- Prohlídka skelních těsnění, možné poškození umožňuje pronikání vody. Pokud se 

v těsnění objevují praskliny, kontrola známek průsaku vody na palubní desku nebo 

kolem vnitřní části zadního okna. 

- Kontrola samotného skla (odlamování, praskliny nebo změna barvy). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Kontrola a hodnocení interiéru 

Palubní a přístrojová deska 

- Kontrola celkového stavu přístrojové a palubní desky. Je třeba zhodnotit 

opotřebení a stav ukazatelů, ovladačů a přepínačů, přítomnost a stav ovladačů 

(světlomety, klakson, stěrače atd.). 

- Stav popisků a nápisů. 

- Originálnost a funkčnost ukazatelů nebo například rádia. 

- Stav použitého materiálu (otrhaný, popraskaný..) 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 

 BODY: 6/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu dveřních výstelek, potahů sedadel a čalounění stropu. 

- Kontrola originálnosti potahu interiéru? Hodnota vozu klesá, pokud je interiér 

v dobrém stavu, ale nepůvodní. 

- Pokud bylo nahrazeno čalounění sedadel, je třeba zkontrolovat originálnost pěny 

pod ním. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Podlahové krytiny 

- Stav, původnost koberečků. 

- Kontrola stavu kobercoviny u dveří; je ve špatném stavu nebo chybí? 



 

- Pokud je to možné, je vždy třeba poodhrnout koberečky a hledat stopy koroze na 

kovové podlaze. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 4/10 

Vnitřní obložení 

- Je obložení interiéru kompletní a podle původních specifikací? 

- Kontrola klik dveří a okenních klik – přítomnost, stav. 

- Kontrola funkčnosti veškerého příslušenství jako například oken, zámků, 

mechanizmu sedadel, antény a ovládání bočních zrcátek. 

- Stav okenních lišt (původní chromování nebo lakování). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 BODY: 6/10 

Kontrola a hodnocení mechaniky 

- Je stav tachometru potvrzen servisními záznamy vlastníka vozidla? Zdá se, že stav 

tachometru odpovídá skutečnosti? 

- Kontrola brzdového a spojkového pedálu: vysoké opotřebení těchto pedálu značí 

vysoký počet ujetých kilometrů vozidla. Dalším takovým ukazatelem je 

opotřebované sedadlo řidiče. 

- Známky opotřebení vozidla by měly orientačně odpovídat počtu kilometrů 

zaznamenaných na tachometru. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Motorový prostor 

- Kontrola celkového stavu a čistoty v motorovém prostoru. 

- Kontrola barevné původnosti motoru. 

- Kontrola vedení – původnost, stav. 

- Kontrola izolace, známky neoriginální opravy. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

Podvozek 



 

- Kontrola podvozku (kompletnost, čistota, barva) 

- Kontrola těsnosti brzdové soustavy, řízení, hnacího agregátu, motoru, převodovky, 

diferenciálu a dalších soustav. 

- Kontrola stavu tlumičů a odpružení. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 6/10 

 

Jízdní zkouška 

Brzdy a řízení 

- Kontrola brzdové soustavy – nehlučnost a seřízení 

- Kontrola nadměrných vůlí v řízení. 

- Kontrola směrové stability vozidla. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Převodovka 

- Kontrola spojky u vozidel s manuální převodovkou – plynulé, úplné přerušování. 

- Kontrola řazení u poloautomatické nebo automatické převodovky (možný prokluz 

při akceleraci, kontrola kapalin). 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Chod motoru 

- Startuje vozidlo v pořádku a motor běží? Pokud ne, nelze ocenit motor a většinu 

mechanických součástí vozidla. V tomto případě je třeba vždy předpokládat to 

nejhorší a počítat s tím, že motor a případně další mechanické části bude nutné 

opravit nebo vyměnit.  

- Pokud vozidlo startuje a motor běží, je třeba poslouchat běh motoru.  

- Kontrola kouřivosti motoru. Modrý kouř značí spalování oleje v motoru. 

- Kontrola tlaku oleje při motoru v chodu. 

- Stav oleje (čistý x černý a hustý). Černý a hustý olej značí dlouhé intervaly mezi 

výměnami oleje a možnost špatně prováděné údržby. 



 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

BODY: 7/10 

Kontrola a hodnocení původnosti a zvláštních rysů 

Původnost a zvláštní rysy 

- Navíc, k originálnosti barvy, interiéru a motoru je třeba ohodnotit i celkovou 

autentičnost vozu. 

- Je třeba vzít v úvahu příslušenství, které je součástí vozu, jako například speciální 

kola, zvláštní kryty kol a další vnější prvky. Jsou tyto prvky původní součástí 

vozidla? Mohou být sice atraktivní, ale pokud nejsou původní, snižují hodnotu 

vozidla. 

- Další skutečnosti zvyšující hodnotu vozidla. Například výkonnější motor, 

modernizované čalounění nebo posuvné střešní okno – musí být ovšem původní 

součástí vozidla. 

BODY: 3/10 

Doložení servisní historie vozu 

- Je doložena servisní historie vozu? 

- BODY: 0/5 

Záznam o proběhlé renovaci 

- Je znám průběh renovace? Pokud ano, byly použity pouze originální díly a 

původní pracovní postupy? 

- BODY: 0/15 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 103/200 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5  

Vzhled jednotlivých tříd stavu podběhu a laku.  

 

Prvotřídní, 

originální stav 

  
   

Velmi dobrý, 

originální stav 

  
   

Dobrý stav 

  
   

Akceptovatelný 

stav 

  
   

Nálezový stav 

  

 Názorná ukázka tříd stavu podběhu 

[6] 

Názorná ukázka tříd stavu laku [6] 



 

Příloha č. 6 

Ceny vozidel v inzerci 

Fiat 600D 

  

68 000 Kč [9] 279 000 Kč [18] 

  

124 280 Kč (Mobile.de) 205 530 Kč (Mobile.de) 

 

  



 

Fiat 850 

  

99 000 Kč [19] 58 000 Kč [19] 

  

160 313 Kč (Mobile.de) 93 174 Kč (Mobile.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiat 850 Sport Coupé 

  

99 000 Kč [20] 68 510 Kč (Mobile.de) 

 
 

230 194 Kč (Mobile.de) 243 896 Kč (Mobile.de) 

 

  



 

Jawa 250 typ 11 

  

57 900 Kč [15] 75 000 Kč [15] 

 

 

           41 106 Kč (Mobile.de)  

 

Zetor 25K 

  

45 000 Kč [10] 84 000 Kč [11] 

 


