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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá 

zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro 

jednotné oceňování historických vozidel. Cílem je navrhnout metodiku, na základě které bude 

možné jakékoliv historické vozidlo ocenit. Tato metodika bude následně vyzkoušena při 

ocenění vybraných historických vozidel. 

Abstract 

This thesis called Valuation of Historical Vehicles is dealing with mapping the issue of 

historical vehicles, their categorization and with proposing unified methodology for valuation 

of historical vehicles. The goal is to propose a methodology, on the base of which it will be 

possible to evaluate any historical vehicle. This methodology is going to be tested in the 

valuation of selected historical vehicles. 
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ÚVOD 

 Oceňování motorových vozidel je v současné době prováděno podle doporučené 

metodiky, Znaleckým standardem č. I/2005. Využití tohoto standardu však není při oceňování 

historických vozidel vhodné a standardizovaný postup pro jejich oceňování chybí. Přitom 

určení správné obvyklé ceny historického vozidla je v mnoha případech ještě obtížnější než  

u běžného motorového vozidla, protože trh s těmito vozidly je menší a do hodnoty historického 

vozidla zasahuje více faktorů.  

V teoretické části této práce jsou vymezeny pojmy související s danou problematikou, 

vysvětleny legislativní požadavky a postup při registraci a testaci historického vozidla, a dále 

jsou uvedeny způsoby kategorizace historických vozidel. 

Hlavním cílem této diplomové práce je pak navržení metodiky, podle které bude možné 

jednotně určovat obvyklou cenu historických vozidel a která bude sloužit jako metodický návod 

pro posouzení technického stavu daného vozidla. 

Navržená metodika bude následně aplikována v praktické části práce při ocenění 

vybraných historických vozidel, čímž bude ověřena její použitelnost v praxi. 
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1 HISTORICKÉ VOZIDLO 

Historické vozidlo je pojem vymezený zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. Definici historického vozidla také vymezuje Kodex FIVA 

2010 [23]. 

1.1 Vymezení pojmu historické vozidlo 

Dle druhého paragrafu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel  

na pozemních komunikacích je historické vozidlo definováno takto: „Historickým vozidlem  

je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán 

průkaz historického vozidla.“ [27] 

Definice historického vozidla dle Kodexu FIVA 2010 je následující: 

„ FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:  

- které je minimálně 30 let staré 

- které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu 

- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě 

- a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví.“ [23] 

 

 

Obr. 1: Logo FIVA federace [13] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou historická vozidla zapisována do registru 

historických a sportovních vozidel. Díky tomu se v legislativě povětšinou vyskytují historická 
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vozidla společně s vozidly sportovními. Právě historickým a sportovním vozidlům je věnována 

část osmá zákona [27]. § 79a se zabývá registrem historických a sportovních vozidel, §79b pak 

osvětluje problematiku historických a sportovních vozidel v provozu. Z definice FIVA [23] 

však vyplívá, že určujícím kritériem je především věk vozidla, přitom nemusí být nutně zapsáno 

v registru historických a sportovních vozidel. Často se proto setkáváme s historickými vozidly, 

která nejsou zapsána v registru historických a sportovních vozidel. Tato práce je proto věnována 

i těmto vozidlům.  

1.2 Registr historických a sportovních vozidel 

Registr historických a sportovních vozidel spravují dle zákona [27] obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností v sídle kraje (kromě Středočeského kraje, kde registr vede Městský 

úřad v Kolíně a Prahy, tam vede registr Magistrát hlavního města Prahy). Místně příslušný úřad 

pro registraci historického (nebo sportovního) vozidla je pak místně příslušný úřad obce 

s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického 

(nebo sportovního) vozidla trvalé bydliště (místo podnikání v těch případech, pokud se liší od 

bydliště) nebo sídlo. Ve Středočeském kraji je místně příslušný úřad pro registraci historického 

(nebo sportovního) vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze pak Magistrát hlavního místa 

Prahy.  

Ve 2. odstavci je uvedeno, že při registraci historického vozidla místně příslušný úřad 

na základě předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla  

a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro 

historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historická vozidla. 

1.3 Registrace historického vozidla 

Postup při registraci historického vozidla objasňuje paragraf 2 vyhlášky [26]: Registrace 

historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel probíhá následovně: 

- Posuzované historické vozidlo nesmí být zapsáno v registru silničních vozidel České 

republiky nebo jiného státu. 

- Provozovatel historického vozidla podává přihlášku k registraci do registru historických 

a sportovních vozidel, přikládá k ní: 

o vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými 

technickými údaji vozidla a protokolem o kladném testování klubovou  

a krajskou testovací komisí, 
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o barevné fotografie vozidla (6x9 cm), automobily a traktory s pohledy pravo-

zadním a levo-předním, motocykly s pohledem z pravé a levé strany, 

o původní registrační doklady (pokud existují) nebo doklad o vyřazení z registru 

vozidel jiného státu (byl-li vydán), 

o doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

o doklad totožnosti, 

o pokud není provozovatel občanem České republiky, doklad o povolení k pobytu 

nebo o udělení azylu na území České republiky, 

o pokud není provozovatel historického vozidla zároveň jeho vlastníkem, údaje  

o vlastníkovi nebo provozovateli podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona, 

o souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný  

od provozovatele historického vozidla. 

 

 

Obr. 2:Vzor fotografií do průkazu historického vozidla [22] 

Místně příslušný úřad následně zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro 

historická vozidla a údaje o vlastníkovi historického vozidla (pokud není vlastník 

současně i provozovatelem historického vozidla, tak i údaje o provozovateli). Dále vlepí 

do průkazu historického vozidla barevné fotografie. Pokud je to nutné, stanoví zvláštní 

podmínky provozu historického vozidla na pozemních komunikacích podle zápisu 

předsedy krajské testovací komise zapsané v žádosti o provedení testování historického 
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vozidla. Dále do osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační 

značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla (nebo údaje  

o provozovateli, pokud není vlastník současně provozovatelem), technické údaje  

o historickém vozidle a do kolonky „jiné záznamy“ provede zápis „PLATÍ 

S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA“. 

Pokud vlastník (provozovatel) historického vozidla zamýšlí provozovat více než 

jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, 

předkládá přihlášku do registru společně se stanovenými doklady pro všechna tato 

vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci a přidělí žadateli jen jednu 

zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše do všech průkazů 

historického vozidla a zároveň k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení 

o registraci vozidla. 

Pokud hodlá vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další 

historické vozidlo a má již přidělenou zvláštní registrační značku pro stávající historické 

vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní 

registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle 

odstavce 2. 

Pokud byly předloženy původní registrační doklady, místně příslušný úřad  

je zakládá do spisu historického vozidla. Tam se zakládá i žádost o provedení testování 

historického vozidla, obsahující protokol o kladném testování klubovou a krajskou 

testovací komisí a případně další předložené doklady. 

V přílohách této práce lze nalézt:  

- vzor průkazu historického vozidla, 

- vzor přihlášky o registraci historického vozidla, 

 

Obr. 3: Vzor registrační značky pro historická vozidla [17] 
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- vzor žádosti o provedení testování historického vozidla. 

1.4 Historická a sportovní vozidla v provozu 

Problematice historických a sportovních vozidel v provozu je věnován §79b zákona 

56/2001 Sb., konkrétně body (1), (2), (3) a (7), kde je uvedeno: 

„(1) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky  

testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla.  

 (2) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění  

od Mezinárodní federace historických vozidel (Fédération Internationale des Véhicules 

Anciens) nebo Mezinárodní automobilové federace. Výsledek testování vyznačí právnická 

osoba v průkazu historického vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do 31. května 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického 

vozidla provedlo.  

(3) Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání  

a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.  

(7) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky provozu historického a sportovního vozidla,  

způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla a vzor žádosti o provedení  

testování historického a sportovního vozidla.“ [27] 

 

Obr. 4: Titulní strana průkazu historického vozidla Zdroj:(Vlastní galerie autora) 
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Tímto prováděcím předpisem je myšlen předpis č. 355/2006 Sb., Vyhláška 

o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování 

historických a sportovních vozidel 

Z tohoto přepisu jsou pro problematiku registrace, provoz a testování historických 

vozidel podstatné především paragrafy: §2, §4 a §6. 

1.5 Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích 

Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích upravuje paragraf 4 vyhlášky 

č. 355/2006 Sb. [27] Uvádí, že historické vozidlo lze provozovat při provozu  

na pozemních komunikacích, jen pokud je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů 

podle zvláštního právního předpisu (§18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.). 

Pokud jimi není vybaveno od výrobce vozidla, musí být vybaveno předepsaným počtem 

přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě. Dále je zde stanoveno,  

že u historických vozidel lze předepsat doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro 

zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných nebo vojenských bojových vozidel, může být 

určena maximální rychlost historického vozidla a další podmínky při jeho provozu  

na pozemních komunikacích. Ty může stanovit v žádosti o provedení testování historického 

vozidla předseda krajské testovací komise. Tyto skutečnosti pak musí být zaznamenány 

v průkazu historického vozidla. 

1.6 Testování historického vozidla 

Testování historického vozidla je věnován paragraf 6 vyhlášky č. 355/2006. [26] Ve zkratce 

je v něm uvedeno: 

Testování historických vozidel provádí právnická osoba - držitel oprávnění od 

Mezinárodní federace historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu 

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA), nebo Mezinárodní automobilovou 

federací podle přílohy K (FIA), v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých 

testovacích komisí. 

Oprávněná právnická osoba poskytuje místně příslušnému úřadu seznam členů 

testovacích komisí s podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování 

historických vozidel. 
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Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských 

testovacích komisí. 

Testování se skládá ze dvou dílčích testování. První část je klubové testování, při 

kterém je kontrolována historická původnost vozidla. Druhou částí je testování krajskou 

testovací komisí. Zde je kontrolována technická způsobilost historického vozidla 

k provozu na pozemních komunikacích. Klubové testování musí vždy předcházet 

testování krajskou testovací komisí. Mezi oběma částmi nesmí uplynout doba delší než 

30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje dle vyhlášky č. 355/2006 

stav: 

o u historických automobilů: 

 přední a zadní nápravy, 

 řízení, 

 osvětlení, 

 brzd, 

 karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů, 

 upevnění sedaček, 

 průhlednost předních a bočních oken v prostoru u řidiče, 

 opotřebení pneumatik, 

 funkčnosti bezpečnostních pásů, pokud je jimi automobil vybaven. 

o U historických motocyklů: 

 funkčnosti osvětlení, 

 rámu, 

 opotřebení pneumatik, 

 funkčnosti brzd, 

 funkčnosti tlumičů, pokud je jimi motocykl vybaven. 

Pokud je testování první, právnická osoba jej vyznačí do žádosti o provedení 

testování historického vozidla, platnost vyznačí místně příslušný úřad při vydání 

průkazu. Pokud byl průkaz historickému vozidlu již vydán, právnická osoba v něm 

vyznačí kladný výsledek dalších testování. Testování je vždy platné do 31. května 

následujícího roku. Právnická osoba má poté do 30. června povinnost seznamy vozidel, 

která prošla kladným testováním, předat místně příslušnému úřadu. 

V případě, že historické vozidlo vykáže při testování závady ohrožující 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, testování je ukončeno. Výsledek  

se nezapisuje do průkazu historického vozidla, ale je zapsán do protokolu o testování 
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historického vozidla. Právnická osoba má povinnost vést přehled neúspěšného testování 

historických vozidel. 

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou uvedeny v příloze č. 6 

vyhlášky 355/2006. 

Testování silničního vozidla je věnován paragraf 6a vyhlášky č. 355/2006: 

„(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých 

pověřených klubových testovacích komisí. 

(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých pověřených 

klubových testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro 

testování silničních vozidel. 

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů svých pověřených klubových 

testovacích komisí pro testování silničních vozidel. 

(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních 

vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. 

(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení 

testování historického vozidla. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. 

Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného 

kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním. 

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického 

kódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí. Právnická osoba vede 

přehled neúspěšného testování silničních vozidel. 

(7) Pro testování silničního vozidla se použijí body 2 až 7 přílohy č. 6 této vyhlášky obdobně. 

(8) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky 

a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v 

příloze č. 8 této vyhlášky.“ [26] 

Shrnutí pojmu historické vozidlo 

Pojem historické vozidlo je vymezen dvěma právními předpisy. Je to zákon  

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který definuje 

historické vozidlo a odkazuje na prováděcí předpis. Tím je vyhláška č. 355/2006 Sb.  
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O stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování 

historických a sportovních vozidel. 

Aby mohlo být historické vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, musí být 

dle vyhlášky č. 355/2006 Sb. vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů. Dále  

je v této vyhlášce uvedeno, že u historických vozidel lze předepsat doprovodné vozidlo  

se žlutým výstražným světlem, může být určena jeho maximální rychlost a mohou být určeny  

i další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích. Veškerá tato omezení jsou 

zapsány v průkazu historického vozidla. 

Historické vozidlo je takové vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních 

vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. Aby mohlo být vozidlo do registru 

historických a sportovních vozidel zapsáno, nesmí být zapsáno v registru silničních vozidel 

České republiky nebo jiného státu a musí projít testováním. Testování provádí právnická osoba 

s oprávněním testovat historická vozidla, které uděluje Mezinárodní automobilová federace 

nebo FIVA. Testování je dvoustupňové. Nejdříve probíhá testování klubové, při kterém  

je zkoumána historická původnost vozidla. Poté je vozidlo testováno krajskou testovací komisí, 

která kontroluje způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. 

Testování je platné vždy do 31. 5. běžného kalendářního roku. Na základě výsledku testování 

poté vydá místně příslušný úřad průkaz historického vozidla. 

Historické vozidlo nemusí být vždy zapsáno v registru historických a sportovních vozidel. 

Jedná se také o ta vozidla, která splňují podmínky dle předpisu FIVA. 
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2 KATEGORIZACE HISTORICKÝCH VOZIDEL 

Historická vozidla je možné dělit několika způsoby. V České republice je možné historická 

vozidla dělit dle mezinárodního kodexu FIVA, který si osvojila Federace klubů historických 

vozidel České republiky, podle následujících kritérií: 

- rozdělení vozidel do věkových kategorií 

- podle označení druhů karoserií v registračním průkazu historického vozidla. 

- rozdělení vozidel podle stupně zachovalosti a původnosti. 

Vozidla lze samozřejmě dělit i podle kategorií (L, M, N , O, T, S, R), podle zákona  

č. 56/2001 Sb, O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. [27] 

2.1 Rozdělení vozidel dle data výroby 

„Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií: 

– Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904 

– Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918 

– Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930 

– Třída D (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1931 a 31. 12. 1945 

– Třída E (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960 

– Třída F Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970 

– Třída G Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1  

Kodexu FIVA 2010.“ [23] 

Od roku 2010 je stanoven věkový limit pro historické vozidlo 30 let. [24] 

2.2 Rozdělení vozidel podle označení druhů karoserie 

Další, zde uvedené dělení historických vozidel je podle typu karosérie. Pánové Kafka 

a Národa [16] uvádí ve svém manuálu Pokynů pro klubovou testaci a registraci možnosti, 

jakými lze označit druh karosérie v registračním průkazu historického vozidla. 

Pokud je k dispozici původní, ověřené označení výrobce, je třeba použít tohoto 

označení. To neplatí pouze v případech, kdy výrobce používá nezvyklé (například módní) 
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označení karosérie. Pokud označení výrobce není k dispozici, jsou uvedeny kontrolní body, 

kterými se lze řídit při určování druhu karosérie. Typy karosérie jsou: 

„A - karoserie otevřená 

faeton (phaeton, tourer, torpedo): nejméně 4 sedadla, plátěná skládací střecha, vyjímatelná 

boční okna 

kabriolet: nejméně 4 sedadla, plátěná skládací střecha (většinou čalouněná), rámy 

bočních oken spouštěcí nebo skládací 

polokabriolet: jako kabriolet, ale pevný rám nad bočními okny 

roadster: sedadla v jedné řadě, skládací plátěná střecha, rámy bočních oken spouštěcí 

nebo odnímatelné, příp. 1-2 odnímatelná sedadla 

hardtop: roadster nebo kabriolet s odnímatelnou pevnou střechou 

B - karoserie uzavřená 

tudor (coach): nejméně 4 sedadla, 2 dveře 

sedan (saloon, berlina): nejméně 4 sedadla, 4 dveře, přepážka za řidičem 

kupé: 2-3 sedadla v jedné řadě, za nimi případně nouzová sedadla 

faux - kabriolet (tudor hardtop, sport sedan, bel air, nepravý kabriolet): jako tudor  

nebo sedan, ale bez středních okenních sloupků 

STW (station wagon, kombi, dodávka): pro dopravu osob a nákladů ve společném prostoru, 

3-5 dveří 

pick up: jedna řada sedadel, otevřený ložní prostor, případně s plachtou 

C - karoserie smíšená 

sedan de ville: jako limuzína, ale přední sedadla nekrytá nebo s plátěnou skládací střechou 

kupé de ville: jako sedan de ville, ale v uzavřeném prostoru 2-3 sedadla v jedné řadě 

landaulet: jako limuzína, ale zadní část střechy je skládací.“ [16] 

Dělení motocyklů dle druhu karosérie 

Mezi historická vozidla se řadí například i motocykly a traktory. I ty lze dělit dle data výroby 

nebo dle stupně zachovalosti, stejně jako historické automobily. 
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Základní rozdělení motocyklů dle druhu může být následovné [21]: 

Silniční motocykl – určený výhradně pro jízdu po silnici 

- Cruiser – mohutná konstrukce, příčně uložený vidlicový dvouválec se vzduchovým 

chlazením a výrazným žebrováním. 

- Chopper – Konstrukčně vychází z Cruiseru, větší důraz na vzhled než na jízdní 

vlastnosti. 

- Cestovní motocykl – Kapotáž chránící před větrem, objemná nádrž a pohodlná 

konstrukce. 

- Naháč – motocykl uzpůsobený pro rychlou jízdu na dálnici a silicích, bez kapoty. 

Skútr – Menší kola a motor s nízkým objemem, chybějící horní část rámu, obvykle automatická 

převodovka. 

Moped – menší motocykl s nízkým objemem a pedály. 

Enduro – Konstrukce vhodná pro jízdu ve všech druzích terénu s vysokou odolností a výdrží. 

 

Traktory lze v základní rovině rozdělit na traktory zemědělské a lesnické [12]. 

2.3 Rozdělení vozidel podle stupně zachovalosti a původnosti 

Podle Täubela [8] se při testování vozidel na historickou původnost dělí vozidla  

na 5 typů (A, B, C, D, E). V rámci každého typu pak ještě na skupiny 1 – 4, dle zachovalosti  

a původnosti vozidla. 

Typy historických vozidel jsou následující: 

„Typ A – STANDARDNÍ 

Jedná se o historické vozidlo, odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno 

VÝROBCEM. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny odpovídající OBDOBÍ, 

stejně jako typické příslušenství, které bylo v OBDOBÍ na trhu. 

Typ B – DOBOVĚ UPRAVENÉ 

Jedná se o vozidlo speciálně postavené nebo upravené v OBDOBÍ pro specifické účely, svým 

způsobem typické a tím oprávněně historicky cenné. 

Typ C – KOPIE a REPLIKA 
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KOPIE je kopie historického vozidla, zhotovená mimo OBDOBÍ KOPISTOU (VÝROBCEM 

KOPIE), s použitím nebo bez použití dílů podle specifikace odpovídající OBDOBÍ, kopírující 

určitý konkrétní model. Takovéto historické vozidlo musí být zřetelně označeno, aby bylo jasné, 

že jde o KOPII. Název historického vozidla bude tvořit kombinace jmen KOPISTY (VÝROBCE 

KOPIE) a VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo KOPIÍ (Příklad: Smith, Bugatti, Type 35). 

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla 

vyrobena výrobcem originálního vozidla, je zanesena do výrobní knihy původního výrobce  

či jinak evidována ve výrobní řadě jím vyrobených vozidel.  

Typ D – UPRAVENO MIMO OBDOBÍ 

HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby 

mimo OBDOBÍ způsobem typickým v daném OBDOBÍ a za použití součástí podle specifikace  

v OBDOBÍ obvyklé. 

Typ E – VÝJIMKY 

HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby 

mimo OBDOBÍ za použití součástí nebo technologií, nedostupných v daném OBDOBÍ. 

Takovéto vozidlo musí mít i v tomto případě původní rám/šasí nebo platformu a karoserii podle 

DOBOVÉ specifikace pro daný model. Mohou být použity maximálně dvě podsestavy, odlišné 

od původní specifikace: 

• motor 

• převody 

• kola 

• přední náprava/ řízení 

• zadní náprava 

Úpravy mohou být provedeny v současné době. Takovéto úpravy nemají vliv na datování 

vozidla.“ [8] 

Dále podle pana Täubela [8] každé vozidlo spadá do skupiny zachovalosti – původnosti vozidla. 

Tyto skupiny jsou 4 a jsou popsány níže: 

„ Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ 

Konkrétní Historické vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované  

a s minimálně sešlé věkem.  
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Skupina 2 – AUTENTICKÉ 

Konkrétní Historické vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy 

nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, se známou historií a v originálním, 

věrohodně opotřebeném stavu. Běžně opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly 

odpovídajícími dobové specifikaci. Opravy laku, pokovení a čalounění jsou povoleny.  

Skupina 3 – RENOVOVANÉ 

Konkrétní Historické vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované  

a znovu smontované. Povoleny jsou pouze malé odchylky od specifikace VÝROBCE z důvodu 

nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity 

všude, kde jsou k dispozici, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér 

a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže DOBOVÉ specifikaci. 

Skupina 4 – ZNOVU VYSTAVĚNÉ 

Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu  

co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce  

by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. 

Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému 

provedení.“ [8] 

Výklad k jednotlivým skupinám i typům je k dispozici v dokumentu „Rozbor situace kolem 

testace vozidel, postavených z dochovaných torz, zbytků dílů atd. Definice historicky 

„korektního vztahu“.[8] 

2.3.1 Výsledek testování 

Výsledek kategorizace dle typu a skupiny podle FIVA se zanáší [24] do takzvané 

„Klasifikační mříže“ – matice, která slouží pro zpřehlednění výsledku testování. Na 

následujícím obrázku je zaznamenán výsledek testování A3 – vozidlo typu A – vyrobené podle 

standardní specifikace, které je dodávané výrobcem a které je repasované. 
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Tabulka 1: Značení zařazení vozidla [24] 

 

KATEGORIZACE HISTORICKÝCH VOZIDEL 
     

                      DLE DATA VÝROBY     

TŘÍDA    

                        Třída A (Ancestor) - vyrobeno do 31.12.1904 

                        Třída B (Veteran) - vyrobeno 1.1.1905 - 31.12.1918 

                        Třída C (Vintage) - vyrobeno 1.1.1919 - 31.12.1930 

                        Třída D (Post Vintage) - vyrobeno 1.1.1931 - 31. 12. 1945 

                        Třída E (Post War) - vyrobeno 1.1.1946 - 31.12.1960 

                        Třída F - vyrobeno 1.1.1961 - 31.12.1970 

Třída G- vyrobeno 1.1.1971 - věkový limit FIVA dle § 1.1    

         DLE STUPNĚ ZACHOVALOSTI     

TYP SKUPINA 

"A" – STANDARDNÍ 1 - ORIGINÁLNÍ 

"B" - DOBOVĚ UPRAVENÉ  2 - AUTENTICKÉ 

"C" - KOPIE A REPLIKA 3 - RENOVOVANÉ 

"D" - UPRAVENO MIMO OBDOBÍ 4 - ZNOVU VYSTAVĚNÉ 

"E" – VÝJIMKY    

DLE DRUHU KAROSÉRIE AUTOMOBILU     

A - KAROSÉRIE OTEVŘENÁ    

faeton (phaeton, tourer, torpedo)    

Polokabriolet    

Roadster    
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B - KAROSÉRIE UZAVŘENÁ 

Tudor    

Sedan    

Kupé    

Faux    

STW    

pick up    

C - KAROSÉRIE SMÍŠENÁ    

sedan de ville    

kupé de ville    

Landaulet     
 

 

Tabulka 2:  Různé způsoby dělení historických vozidel - automobilů (Zdroj: Vlastní 

zpracování autora) 

Shrnutí problematiky kategorizace historického vozidla 

Historická vozidla lze zařadit do kategorií dle několika úhlů pohledu. Klasifikace, 

kterou navrhla FIVA, a následně převzala Federace klubů historických vozidel České republiky 

(FKHV), se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je rozdělení vozidel do věkových 

kategorií. Nejnižší hranicí pro uznání vozidla jako historického je dle kodexu FIVA stáří 30 let. 

Následně jsou vozidla rozdělena do 7 tříd (A-G), přičemž do třídy A spadají pouze vozidla 

vyrobena před 31. prosincem roku 1904. 

Další členění je kategorizace dle vzhledu karosérie vozidla, které je možno uvést do 

registračního průkazu historického vozidla. Traktory lze dělit podle jejich účelu, na traktory 

zemědělské a lesnické. 

Posledním zmíněným je rozdělení vozidel dle stupně zachovalosti a původnosti. Zde 

FIVA, potažmo FKHV, používá kategorizaci do Typů A – E a zároveň v rámci každého typu 

ještě skupinu 1 – 4. Výsledek tohoto testování se zapisuje do formuláře „Klubová testace 

historického vozidla“, který je jedním z dokladů předkládaných při žádosti o vystavení Průkazu 

historického vozidla. 
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3 SOUČASNÉ METODIKY OCEŇOVÁNÍ VOZIDEL 

Na začátku této kapitoly bude v krátkosti vysvětlen pojem oceňování, následně pak bude 

vysvětlena a shrnuta současná metodika užívaná při oceňování vozidel. 

„Oceňování je řešení odborných a ekonomických problémů, které souvisejí s potřebou 

přiřadit vymezenému objektu (majetku či službě) peněžitou částku, která vyjadřuje hodnotu 

objektu stanovenou s ohledem na typ a stav posuzovaného objektu, stav jeho okolí a vymezený 

zájmem o objekt, daný zájmem subjektu, pro jehož potřeby se zpracování posudku provádí.“ 

[4] 

Problematika oceňování movitého majetku, kam historická vozidla spadají,  

je vymezena legislativou a dle docenta Kleduse se jí věnují především tyto dva právní předpisy: 

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

Dle zákona o oceňování se majetek a služba oceňují obvyklou cenou. Při oceňování 

motorových vozidel je tedy hlavním úkolem přiřadit zkoumanému vozidlu obvyklou cenu - 

peněžitou částku, která odpovídá hodnotě daného vozidla. Hodnota vozidla je však ovlivněna 

mnoha faktory, jako například výchozí cena, stav, stav pneumatik nebo mimořádné výbavy. 

Pro správné ocenění motorového vozidla je využíván Znalecký standard č. I/2005.  

3.1 Znalecký standard č. I/2005 

V současné době je pro oceňování motorových vozidel používán Znalecký standard  

č. I/2005 [4] (dále jen standard). Metodika vznikla v 80. letech 20. století a jejími autory jsou 

Ing. Pavel Krejčíř a Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. 

Hlavním přínosem standardu je standardizace požadavků na znalecké posudky  

a standardizace relevantních oceňovacích principů. Standard sjednotil problematiku oceňování 

motorových vozidel a v roce 1990 byl Ministerstvem spravedlnosti schválen jako závazný 

pokyn, kterým se museli soudní znalci při oceňování vozidel řídit. Od roku 1995 již není 

používání standardu povinné, avšak je vhodné pro zajištění úplnosti posudku, terminologickou 

ujasněnost a dodržení obecně uznávaných zásad.  

Poslední novela standardu byla vydána na konci roku 2004 pod označením Znalecký 

standard č. I/2005 [4]. 
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Standard [5] se skládá z 3 částí a 4 příloh. V části 1 jsou vymezeny pojmy, část  

2 je věnována oceňování motorových a přípojných vozidel, a dále objasňuje zvláštní případy 

oceňování. Třetí část standardu potom vymezuje stanovení výše majetkové újmy způsobené 

poškozením vozidla. 

Příloha č. 1 obsahuje amortizační stupnice pro různé druhy motorových vozidel, příloha 

č. 2 popisuje rozdělení vozidel na skupiny. Příloha č. 3 je doporučená osnova znaleckého 

posudku o ceně motorového vozidla a Příloha č. 4 jsou doporučené osnovy pro znalecké 

posudky o výši majetkové újmy. 

Základní principy standardu jsou: 

- Na vozidlo je nahlíženo jako na soubor skupin. 

- Každá skupina má určitý poměrný díl skupiny, který vyjadřuje podíl hodnoty 

jednotlivé skupiny vůči celkové hodnotě vozidla. 

- Standard zohledňuje, že amortizace pneumatik probíhá mnohem rychleji než 

amortizace ostatních skupin.  

- Standard zohledňuje výbavu vozidla a zavádí pojem mimořádná výbava vozidla.  

Tou je myšlena veškerá výbava, která není zahrnuta ve výchozí ceně vozidla a je třeba 

ji oceňovat zvlášť. 

Aby mohlo být vozidlo oceněno dle standardu, je třeba provést prohlídku vozidla.  

Tou je myšlena identifikace vozidla, při které jsou porovnány údaje uvedené v dokumentaci 

k vozidlu s údaji na vozidle, a dále prohlídka pro zjištění technického stavu skupin. Standard 

přitom pamatuje i na situace, kdy není prohlídka z různých důvodů možná. Platí však, že čím 

méně je dostupných informací, tím klesá možnost přesného ocenění motorového vozidla. 

Princip ocenění dle standardu je ve velké míře založen právě na využití znalostí 

nabytých při prohlídce vozidla, získané dokumentace k vozu a dále aplikace amortizačních 

stupnic, poměrných dílů skupin a dalších koeficientů, které lze v přílohách najít. 

3.1.1 Cíl a postup při práci se standardem 

Cílem oceňování motorového vozidla je určit obvyklou cenu vozidla, která vyjadřuje 

jeho tržní hodnotu. Obvyklá cena vzejde ze součinu ceny časové vozidla a koeficientu 

prodejnosti. Koeficient prodejnosti je aritmetickým průměrem minimálně 15 různých 

koeficientů prodejnosti, které jsou dány podílem ceny prodejní vozidla a ceny časové vozidla.  
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Protože standard využívá principu oceňování po jednotlivých skupinách, je důležitým 

dílčím krokem ke zjištění obvyklé ceny vozidla stanovení poměrné technické hodnoty skupiny. 

S použitím příslušné amortizační stupnice uvedené v příloze standardu je vypočtena základní 

amortizace, která do výpočtu poměrné technické hodnoty skupiny přináší počet ujetých 

kilometrů a dobu užívání daného vozidla. Amortizační stupnice však platí zejména pro vozidla, 

která nejsou starší než 25 let. V případě, že je oceňované vozidlo staršího data výroby, je třeba 

brát amortizační stupnice pouze orientačně nebo oceňovat vozidlo jiným způsobem, který tato 

práce navrhuje. 

Pokud je technický stav dané skupiny odlišný od stavu vyjádřeného základní amortizací, 

lze jej do výpočtu zohledňuje přičtením nebo odečtením procent technického stavu. 

 Poslední proměnnou, kterou je třeba zohlednit je poměrný díl skupiny. Ten vyjadřuje 

váhu jednotlivé skupiny vůči celému vozidlu a hodnoty lze pro jednotlivé druhy vozidel vyčíst 

v příloze č. 2. 

Ze součtu poměrných technických hodnot jednotlivých skupin vzejde technická hodnota 

vozidla redukovaná. Ta je důležitá především pro stanovení časové ceny vozidla. 

Cena časová vozidla je dána součinem ceny redukované (výchozí cena vozidla – cena 

pneumatik prvomontáže) a technická hodnota vozidla redukované (vydělená 100 z důvodu 

převodu procent). K tomuto dílčímu výsledku je nutno ještě připočíst cenu časovou pneumatik 

na vozidle a cenu časovou mimořádné výbavy. Výchozí cena vozidla je buď cena prodejní 

daného vozu (pokud je vozidlo stále na trhu) nebo cena srovnatelná (cena obdobného vozu na 

trhu – je použita v případě, kdy se již vozidlo nevyrábí). 
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Obr. 5: Diagram řešení ocenění vozidla dle standardu (Zdroj: Vlastní galerie autora) 

 

4 SPECIFIKA PŘI OCEŇOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL 

Standard uvádí metodiku, jak splnit požadavek zákona č. 151/1997 Sb. Ten uvádí,  

že se movité věci oceňují obvyklou cenou. U historických vozidel nelze ani o obecné ceně 

hovořit. Historická vozidla mají totiž technicko-historickou hodnotu. Tato kapitola shrnuje 

hlavní specifika, které cenu historických vozidel ovlivňují a to, jak se oceňování těchto veteránů 

liší od oceňování běžných motorových vozidel.  

 

4.1 Oceňování historických vozidel a znalecký standard č. I/2005 

Při oceňování historických vozidel neplatí principy, na kterých je standard vystaven.  

U historického vozidla nemusí být vždy na prvním místě funkčnost vozidla. Zatímco obvyklá 

cena motorových vozidel je přímo závislá na počtu najetých kilometrů a s dobou provozu klesá, 

u historických vozidel není počet najetých kilometrů určujícím faktorem a s dobou provozu 

cena historického vozidla obvykle roste. Navíc je ve standardu doslova uvedeno, že tabulky 

základní amortizace platí zejména pro vozidla, jejichž stáří nepřesahuje 25 let. Ani ocenění 
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pneumatik nelze podle standardu provést, protože originální pneumatiky zvyšují cenu 

historického vozidla, nehledě na jejich amortizaci. 

Dalším důvodem obtížné aplikace standardu při oceňování historického vozidla  

je problematika oprav. U moderních automobilů celková oprava nebo generální oprava zvyšují 

cenu automobilu. Pro historická vozidla je však určujícím kritériem ceny mimo jiné originálnost 

dílů, ze kterých se vozidlo skládá. 

I prohlídka historického vozidla musí probíhat jinak než v případech, kdy se provádí 

inspekce běžného motorového vozidla. Kromě stavu jednotlivých skupin je třeba zkoumat  

i původnost jednotlivých dílů. Platí zde, že pokud díly jednotlivých skupin nejsou originální, 

klesá cena nejen skupiny, ale i vozidla jako celku. 

4.2 Restaurování a renovace 

Následující odstavec rozlišuje rozdíl mezi restaurováním a renovací historického 

vozidla, vymezuje pojmy renovace a oprava z pohledu standardu a vysvětluje promítnutí těchto 

úkonů do obvyklé ceny vozidla. 

Restaurování lze dle pana Gomoly [3] vymezit jako uvedení do původního stavu – 

nejen co do funkčnosti, ale i z hlediska vzhledu  

a použití původních materiálů a postupů při práci. Tato vozidla jsou velmi ceněna a jsou  

na jejich stav kladeny velmi vysoké nároky. Cena takovýchto vozidel může být až o 50 % vyšší 

než obvyklá, „tabulková“ cena. Ocenění takovýchto vozů je velmi komplikované a cena  

je velmi citlivá na situaci na trhu. Tato metoda opravy je vhodná především pro velmi hodnotné 

exponáty, u kterých není jejich bezchybná funkčnost na prvním místě. 

Oproti tomu renovace je dle pana Gomoly [3] častější metoda uvedení vozidla do 

původního stavu, která klade důraz především na funkčnost a vyznačuje se použitím i nových 

technologií a materiálů. Tato metoda je vhodná pro častěji užívané stroje, protože zajistí jejich 

lepší funkčnost.  

Standard renovaci chápe jako opravu, při níž je opotřebované nebo poškozené části vrácen 

její geometrický tvar a rozměr, funkční vlastnosti a životnost. 

Opravu potom standard [5] vymezuje jako souhrn úkonů, kterými se odstraňují následky 

opotřebení, mechanického poškození nebo výrobních vad vozidla nebo jeho dílů. Takovýto 

úkon může být při obnovování historického vozidla necitlivý a může mít za následek snížení 

tržní hodnoty vozidla. 
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5 NÁVRH METODIKY PRO OCEŇOVÁNÍ HISTORICKÉHO 

VOZIDLA 

Navrženou metodiku lze aplikovat jak na vozidla, která jsou zapsána v registru 

historických vozidel, tak i na vozidla, která v registru zapsána nejsou, ale splňují podmínky 

stanovené kodexem FIVA [13]. 

5.1 Doporučovaný postup pro zjištění obvyklé ceny historického 

vozidla 

Prvním krokem ke zjištění obvyklé ceny historického vozidla je vyžádání veškeré 

dostupné dokumentace k danému vozidlu. Může jít například o faktury k provedeným opravám, 

veškeré dokumenty související s klubovou i krajskou testací, průkaz historického vozidla a 

další, které mohou přiblížit historii daného vozidla a pomoci určit jeho tržní hodnotu. 

Druhým krokem bude identifikace vozidla. V této části se vyplní základní údaje o 

vozidle do formuláře, který pomůže s identifikací vozidla. Dále bude pořízena podrobná 

fotodokumentace posuzovaného vozidlu. 

Protože je stav daného historického vozidla v zásadě rozhodujícím faktorem, který  

má velký podíl na konečnou obvyklou cenu (tržní hodnotu) daného vozidla, bude určení 

technického stavu třetím krokem pro stanovení obvyklé ceny. Velký důraz zde bude kladen  

na původnost jednotlivých dílů. Platí zde zásada, že drobné nedostatky ve stavu vozidla lze 

zrestaurovat a tím zvýšit hodnotu vozidla, ovšem neoriginální díl již nenávratně snižuje hodnotu 

daného exempláře (pokud nebereme v úvahu jeho výměnu za díl originální). Přesný postup 

kontroly stavu a původnosti dílů je uveden níže.  

Čtvrtým krokem při stanovování obvyklé ceny daného vozu bude určení maximální 

hodnoty, za kterou lze vozidlo v prvotřídním stavu prodat. U častých typů historických vozidel 

toto lze stanovit průzkumem trhu. U většiny typů vozidel jsou stěžejními nástroji katalogy 

historických vozidel, burzovní portály a databanky cen historických vozidel. I o těchto 

nástrojích bude podrobněji psáno v následujících kapitolách. 

Pokud bude známý stav daného exempláře a maximální hodnota, za kterou se daný typ 

vozidla prodává, dosadí se zjištěné hodnoty do navrženého vztahu, jehož výsledkem bude 

výsledná obvyklá cena daného vozidla. 
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Další možností, jak určit hodnotu vozidla, je aplikace tzv. nákladové metody. Tato 

metoda lze také využít při oceňování pořízených a následně zrenovovaných vozidel. Při 

oceňování nákladovou metodou jsou k pořizovací ceně připočteny doložené náklady na 

materiál a na práce, která byla vynaložena při renovaci vozidla. Veškeré náklady musí být 

písemně doloženy. V mnoha případech se obvyklá cena zjištěná nákladovou metodou od tržní 

hodnoty daného vozidla výrazně liší. Je to však také vypovídající ukazatel, protože shrnuje 

náklady na pořízení a renovaci vozidla, které vlastník vynaložil. 

 

Obr. 6: Vývojový diagram - Ocenění historického vozidla (Zdroj: Vlastní zpracování 

autora) 
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5.1.1 Dokumentace k historickému vozidlu 

Znalec, který dané vozidlo oceňuje, by si měl obstarat všechnu existující dokumentaci 

k danému vozidlu. Jednak se dá z dokumentace zjistit původní vybavení a provedení vozidla, 

díky čemuž lze lépe odhalit případné neoriginální díly nebo renovátorské nepřesnosti. Ze 

servisní historie vozu (pokud je k dispozice) lze pak zjistit jednotlivé opravy, výměny dílů a 

pravidelné prohlídky. Další užitečnou dokumentací jsou pak jakékoliv záznamy o restaurování 

či renovaci vozidla. Znalec sám pak musí posoudit a zhodnotit relevantnost jednotlivých 

zaznamenaných událostí a jejich dopad na původnost a stav daného historického vozidla. 

V některých případech není k dispozici žádná dokumentace, a potom je kladen důraz především 

na zkušenosti znalce, který dané vozidlo oceňuje, případně na konzultaci s renovátorskou 

dílnou. 

5.1.2 Identifikace historického vozidla 

V této části bude pravdivě vyplněn protokol, který se týká identifikace daného vozidla 

– automobilu, motocyklu nebo traktoru. Protokol vychází z identifikačního protokolu, který 

využívá standard [5]. Body, které nejsou možné dohledat a pravdivě vyplnit, zůstanou prázdné. 

Znalec by měl vytvořit podrobnou fotodokumentaci k oceňovanému vozidlu. Ta bude 

obsahovat veškeré podstatné posuzované prvky vozidla. Fotogalerie by měla být součástí 

posudku. 

Identifikační protokol pro automobil: 

 

Značka a typ vozidla  

Druh vozidla  

Průkaz historického vozidla  

Platnost průkazu historického vozidla  

Výrobní číslo vozidla/rok výroby  

Výrobní číslo karosérie / rok výroby  

Druh karosérie  

Výrobní číslo motoru /rok výroby  

Objem, druh, výkon motoru  
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Druh a rozměr pneu  

Registrační značka vozidla  

Datum prvního uvedení do provozu  

Držitel vozidla  

Počet předchozích držitelů  

Stav počítadla ujetých kilometrů  

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

Tabulka 3: Identifikační protokol pro automobil (Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

Identifikační protokol pro motocykl: 

Značka a typ motocyklu  

Průkaz historického vozidla / číslo TP  

Platnost průkazu historického vozidla/ TP  

Výrobní číslo motocyklu/rok výroby  

Rok výroby motocyklu  

Druh karosérie  

Výrobní číslo motoru / rok výroby  

Objem, druh, výkon motoru  

Druh a rozměr pneu (PP/ZP)  

Registrační značka vozidla   

Datum prvního uvedení do provozu  

Držitel vozidla  

Počet předchozích držitelů  

Stav počítadla ujetých kilometrů  

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 
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Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

Tabulka 4: Identifikační protokol pro motocykl (Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

Identifikační protokol pro traktor:-  

Značka a typ  

Druh  

Číslo průkazu historického vozidla  

Číslo osvědčení o registraci vozidla  

Platnost průkazu historického vozidla  

Výrobní číslo karosérie / rok výroby  

Výrobní číslo motoru / rok výroby  

Objem, druh, výkon motoru  

Druh a rozměr pneu PN (palce)  

Druh a rozměr pneu ZN (palce)  

Registrační značka vozidla  

Datum prvního uvedení do provozu  

Držitel vozidla  

Počet předchozích držitelů  

Stav počítadla ujetých kilometrů  

Údaje o době provozu  

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci  

Tabulka 5: Identifikační protokol pro traktor (Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

5.1.3 Určení technického stavu historického vozidla 

Pro určení technického stavu historického vozidla bude využit bodovací systém, který 

vychází z dotazníku používaného na americkém webu classiccars.about.com/. [14] 
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Pro ocenění automobilů, motocyklů nebo traktorů a určení, do které kategorie dané 

vozidlo patří, je třeba ohodnotit každou z následujících částí na škále od nuly do maxima u dané 

otázky, přičemž 0 je nejnižší možná hodnota. Poté je třeba výsledné body ze všech 20 částí 

sečíst, a dále porovnat výsledný počet bodů s maximální dosažitelnou hodnotou 200 bodů. 

V případě, že se daná skupina na vozidle nikdy nevyskytovala, uvažuje se plný počet 

bodů. 

Určení technického stavu historického vozidla dle bodovacího systému 

BODOVACÍ SYSTÉM - AUTOMOBIL 

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 ____/ 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 ____/10 
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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 ____/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 ____/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 ____/10 
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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: ____/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: ____/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: ____/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu dveřních výstelek, potahů sedadel a čalounění stropu. 
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- 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: ____/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: ____/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: ____/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. 
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BODY: ____/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: ____/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: ____/10 

 

Jízdní zkouška – lze-li provést 

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: ____/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: ____/10 
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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: ____/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: ____/10 

Doložení servisní historie vozu 

- Je doložena servisní historie vozu? 

- BODY: ____/5 

Záznam o proběhlé renovaci 

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

pracovní postupy? 

- BODY: ____/15 
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CELKOVÝ POČET BODŮ: ______/200 

 

 

BODOVACÍ SYSTÉM - MOTOCYKL 

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 ____/ 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 ____/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: ____/10 

Kola 
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- Kontrola stavu a původnosti kol. 

- Kontrola stavu a původnosti pneumatik. 

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

BODY: ____/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: ____/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: ____/10 

Stupačky a nožní prvky ovládání 

- Stav, původnost stupaček a pák. 

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

-  BODY: ____/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. 
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Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 

 

BODY: ____/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 

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: ____/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: ____/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 
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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: ____/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: ____/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: ____/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. 
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- Další skutečnosti zvyšující hodnotu motocyklu. Například výkonnější motor – musí 

být ovšem původní součástí motocyklu. 

BODY: ____/10 

Doložení servisní historie motocyklu 

- Je doložena servisní historie motocyklu? 

- BODY: ____/10 

Záznam o proběhlé renovaci 

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

pracovní postupy? 

- BODY: ____/30 

CELKOVÝ POČET BODŮ: ______/200 

 

 

BODOVACÍ SYSTÉM - TRAKTOR 

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 krytu motoru a na masce. 

- Pomocí magnetu zkontrolovat přítomnost kytu na různých částech karosérie, 

známek předchozího poškození a koroze. 

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

BODY ____/ 10 

Dveře – pokud jsou 
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- 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 ____/10 

Kapota 

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

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

BODY ____/10 

Střecha – pokud původně byla 

- Kontrola opotřebení rámu, materiálu a barvy, případně prošívání. 

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

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

BODY ____/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. Pokud traktor přelakován byl, 

posoudit kvalitu a podobnost nového laku vzhledem k originálu. 

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

 BODY ____/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. 

Pokud stav dané části posuzovaného vozidla neumožňuje kontrolu, hodnotí se 0 body. 
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BODY: ____/10 

Skla – pokud původně byla 

- 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: ____/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. 

- Stav použitého materiálu (otrhaný, popraskaný..) 

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

 BODY: ____/10 

Čalounění 

- Kontrola stavu potahů sedadel, případně dalších výstelek 

- 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: ____/10 

Podlahové krytiny 

- Kontrola stop koroze na kovové podlaze. 

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

BODY: ____/10 
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Vnitřní obložení 

- Je obložení interiéru kompletní a podle původních specifikací? 

- 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: ____/10 

Kontrola a hodnocení mechaniky 

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

tachometru odpovídá skutečnosti? 

- Známky opotřebení vozidla by měly orientačně odpovídat především době provozu 

traktoru a případně počtu kilometrů zaznamenaných na tachometru. 

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

BODY: ____/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: ____/10 

Podvozek 

- Kontrola podvozku (čistota, barva). 

- Kontrola těsnosti brzdové soustavy, motoru, převodovky a dalších soustav. 

- Kontrola stavu tlumičů a odpružení. 

- Kontrola tažného zařízení, hydrauliky. 

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

BODY: ____/10 

 

Jízdní zkouška 
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Chod motoru 

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

mechanických součástí traktoru. 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 traktor 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: ____/10 

 

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: ____/10 

Převodovka 

- Kontrola spojky – plynulé, úplné přerušování. 

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

BODY: ____/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 traktoru. 

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

kola, zvláštní příslušenství a další vnější prvky. Jsou tyto prvky původní součástí 
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traktoru? Mohou být sice atraktivní, ale pokud nejsou původní, snižují hodnotu 

vozidla. 

- Další skutečnosti zvyšující hodnotu vozidla. Například výkonnější motor, nebo 

modernizované čalounění – musí být ovšem původní součástí vozidla. 

BODY: ____/10 

Doložení servisní historie traktoru 

- Je doložena servisní historie traktoru? 

- BODY: ____/5 

Záznam o proběhlé renovaci 

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

pracovní postupy? 

- BODY: ____/15 

CELKOVÝ POČET BODŮ: ______/200 (190, 180) 

 

Převod výsledku z bodovacího systému do klasifikačních tříd FIVA 

Výsledný počet bodů z bodovacího systému pomáhá určit třídu FIVA technického stavu 

vozidla, do které dané vozidlo spadá. Výsledný počet bodů určí kategorii dle přepočtu níže. 

Vozidlo by však mělo splňovat i slovní popis dané kategorie. V případech, kdy se reálný stav 

vozidla liší od popisu třídy FIVA, do které vozidlo po přepočtu bodovacího systému přísluší, 

je třeba při zařazování vozidla do třídy přihlédnout ke slovnímu popisu dané třídy. Výsledný 

počet bodů v bodovacím systému pomáhá třídu určit, ovšem nedefinuje ji bezpodmínečně. 

V příloze jsou uvedeny příklady, jednotlivých tříd laku a podběhu kola. 

Přepočet bodů na jednotlivé třídy: 

Třída  

Přidělené 

bodové 

rozmezí 

Přibližná technická 

hodnota vozu (%) 

Prvotřídní, originální stav 200 - 180 100 – 80 

Velmi dobrý, originální stav 179 - 155 80 - 70 

Dobrý stav 154 - 120 60 - 40 

Akceptovatelný stav 119 - 91 40 - 20 

Nálezový stav 90 - 0 20 - 15 

Tabulka 6: Přepočet bodů na třídy stavů pro automobily, motocykly a traktory (Zdroj: 

Vlastní zpracování autora) 
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Přesná technická hodnota vozidla je dána takto: 

1) Pokud vozidlo dosáhne méně než 90 bodů, je dána THV = 15% 

2) Pokud vozidlo dosáhne 90 a více bodů, je dána THV následujícím vztahem: 

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝑩 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

, kde:    THV – Technická hodnota vozidla 

   B – Výsledný počet přidělených bodů dle dotazníku výše 

Tento vztah byl vytvořen tak aby zohlednil, že i historické vozidlo v nálezovém vztahu si stále 

drží určitou hodnotu. Nálezový stav odpovídá cca 15% technické hodnoty vozidla ve stavu 

prvotřídním. Od získaného počtu bodů se odečítají body, které představují nálezový stav 

vozidla. V následném zlomku čitatel představuje zbylá procenta, která je třeba rozdělit  

a jmenovatel body, které pro rozdělení zbývají. Následující vztahy pro traktory jsou založeny 

na stejném principu. 

5.1.4 Určení maximální ceny historického vozidla 

Maximální cenu posuzovaného vozidla lze zjistit několika způsoby. Vždy je třeba zjistit 

údaje z co nejvíce zdrojů, které je třeba porovnat, případně zprůměrovat. 

- Při posuzování historických osobních automobilů se lze řídit cenami, které publikuje 

společnost Eurotax [2]. Ta dvakrát ročně vydává ceník historických vozidel mimo 

jiné pro německý a rakouský trh – zde se předpokládá, že trh s historickými vozidly 

je pro Evropu jednotný. Ceny je třeba přepočítat dle kurzu, který je platný k datu 

ocenění. Přes webový formulář lze také získat jednotlivé ceny konkrétního typu 

vozidla, takže není třeba kupovat celý ceník kvůli jednotlivým ocenění. 

- Obdobné ceníky vychází i v českém specializovaném magazínu Auto tip [1]. 

- Ze zahraničních ceníků například německý Oldtimer Markt (Oldtimer Markt) [7] 

nebo Oldtimer Jahrbuch (Oldtimer Jahrbuch).  

- Při oceňování historických osobních automobilů, u nichž lze předpokládat odlišnosti 

mezi českým a německým trhem s historickými vozidly (především se jedná o české 

značky automobilů), lze cenu upravit dle Ceníku historických vozidel od  

M. Gomoly. Tato publikace je sice vydaná pro český trh, avšak pro rok 2008. Je 

proto důležité porovnat rozdíl cen u vozidla, u kterého se nepředpokládá rozdíl ceny 

na českém a německém trhu, a které se nachází v obou ceníkách. Zjištěným 
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koeficientem, který udává změnu mezi oběma ceníky, je třeba upravit ceny z ceníku 

od M. Gomoly. 

- Při oceňování historických motocyklů je třeba vycházet z průzkumu proběhlých 

aukcí a prodejů historických vozidel. Pokud nejsou žádné výsledky prodejů 

k dispozici, lze využít ceník historických motocyklů od M. Gomoly. Cena se poté 

upraví indexem růstu cen v odvětví od roku 2008 do data, ke kterému se ocenění 

provádí.  

- Při oceňování traktorů, které také lze zapsat do registru historických vozidel, je třeba 

vycházet z průzkumu proběhlých aukcí a prodejů daného typu vozidla. 

- Pokud nelze v žádném ceníku maximální hodnotu historického vozidla, je třeba 

využít cenové parametrické porovnání tak, jak ho popisuje Znalecký standard č. 

I/2005. Při posuzování historických vozidel je třeba v tomto postupovat obzvláště 

citlivě a opatrně. 

5.1.5 Určení obvyklé ceny historického vozidla 

5.1.5.1 Určení časové ceny historického vozidla 

Pokud je známá maximální hodnota posuzovaného vozidla i jeho technický stav, lze 

stanovit jeho časovou cenu. Vyjde ze vztahu: 

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝐂𝐑𝐌𝐀𝐗 ∙ 𝐓𝐇𝐕)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

, kde:   CČVH – časová cena historického vozidla 

   CRmax – maximální cena vozidla určená dle kapitoly 5.1.4 

   THV – Technická hodnota vozidla 

Obvyklá cena motorového vozidla vychází z ceny časové historického vozidla  

a koeficientu prodejnosti daného vozidla. Z důvodu jedinečnosti každého historického vozidla 

však skutečný koeficient prodejnosti sestavit reálně nelze. Z tohoto důvodu je zde uvažována 

cena časová historického vozidla jako cena obvyklá, a tedy: 

COB = CČVH 
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5.1.6 Určení přibližné obvyklé ceny rekonstruovaného vozidla nákladovou 

metodou 

Jiné určení ceny historického vozidla je určení ceny nákladovou metodou. Tato metoda 

je vhodná také v těch případech, kdy se jedná o vozidlo, které bylo zakoupeno v nálezovém 

stavu a následně zrenovováno. V tomto případě se cena stanoví tak, že se k ceně, za kterou bylo 

vozidlo pořízeno, přičte cena použitého materiálu, cena provedené práce a případně 

administrativní poplatky, které byly vynaloženy při pojištění, testaci a zapsání vozidla do 

registru historických vozidel. Je třeba si uvědomit, že cena zjištěná nákladovou metodou se 

může výrazně lišit od ceny časové historického vozidla, tedy ceny tržní. Je to dané tím, že 

v některých případech náklady na renovaci výrazně převyšují, ale v některých zase nedosahují 

tržní ceny daného historického vozidla. Jsou to však náklady investované do renovace 

historického vozidla a je třeba je brát v úvahu. Řídí se několika pravidly: 

- Cena vozidla pořizovací a cena použitého materiálu musí být buď doloženy, nebo 

objektivně odhadnuty – zde je třeba spoléhat především na zkušenosti znalce 

v oblasti renovace. 

- Pokud nelze doložit veškeré provedené práce na renovaci, určí se cena práce 

součinem počtu hodin práce a obvyklé ceny, za kterou se dané práce v daném 

regionu provádí. 

- Všechny náklady na renovační práce a na materiál musí být skutečně vynaloženy na 

efektivní provedení renovace. Vynaložené náklady musí odpovídat svou výší 

obvyklým cenám. 

Určení obvyklé ceny vozidla nákladovou metodou je tedy dáno vztahem: 

𝑪𝑶𝑩 = 𝑪𝑽𝒑 + 𝑵𝑶 + 𝑵𝑨                             [𝑲č]                                            

, kde   CVp –  cena vozidla pořizovací 

  NO – náklady na opravu 

NA – administrativní náklady (náklady na testaci na historickou 

původnost a originalitu) 

Náklady na opravu jsou součtem nákladů na materiál, práce nebo subdodávky, tedy: 

𝑵𝑶 = 𝑵𝑴 + 𝑵𝑷 

, kde  NM – náklady na materiál a subdodávky 
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  NP – náklady na pracnost 

5.2 Specifická situace při oceňování výjimečných vozidel 

Je třeba mít na paměti[3], že na trhu s historickými vozidly se objevují i vozidla zcela 

výjimečná, která je třeba ocenit individuálním posudkem. Obvykle se jedná o vozidla: 

- vyrobena do roku 1920, 

- vozidla, která byla vyrobena již neexistujícími výrobci, 

- sportovní a závodní speciály, 

- vozidla, která vlastnily či vlastní významné osobnosti, 

- raritní nástavby vozidel. 

I u těchto vozidel samozřejmě záleží na technickém stavu posuzovaného exempláře. 

Nejpřesněji lze ocenit takováto vozidla veřejnou dražbou, která přímo určí jeho obvyklou cenu.   

5.3 Stanovení výše majetkové újmy historického vozidla 

Při stanovení výše majetkové újmy nelze postupovat stejně jako při jejím stanovování u 

běžného motorového vozidla. U historického vozidla totiž nelze brát v úvahu ekonomičnost 

opravy a počítat s totální škodou, neboť jsou tato vozidla unikáty a při jejich poškození je třeba 

je vždy uvést do stejného stavu jako byl před poškozením.  

Základní postup pro stanovení výše majetkové újmy je tedy následující: 

1) Stanovit cenu historického vozidla před poškozením  

2) Kalkulovat cenu zbytků historického vozidla 

3) Kalkulovat náklady na opravu 

4) Určit výši majetkové újmy 

5.3.1 Stanovení ceny historického vozidla před poškozením 

Při stanovení ceny historického vozidla před poškozením se postupuje tak, jak bylo 

popsáno v bodě 5.1. 

5.3.2 Kalkulace ceny zbytků historického vozidla 

Pokud byly při opravě nahrazeny některé poškozené části vozidla, mohou z těchto částí 

zůstat nepoškozené díly, které lze dále prodat a využít. Toto se však děje pouze výjimečně, 

protože při opravě historického vozidla je třeba využít veškeré originální díly, které na vozidle 

byly. I pokud je nutná jejich oprava.  
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5.3.3 Kalkulace nákladů na opravu 

V tomto bodě je třeba propočítat veškeré náklady, které jsou spojené s opravou vozidla 

a uvedením vozidla do stavu před opravou. Je třeba sečíst náklady na materiál a náklady na 

provedené práce. Především s náklady na materiál může být potíž, originální, dobové díly 

nemusí být k dispozici. Pokud je tomu tak, je třeba díly vyrobit, aby vypadaly autenticky a 

nesnižovaly technickou hodnotu vozidla. 

5.3.4 Výpočet výše majetkové újmy 

Celková výše majetkové újmy se vypočte podle následujícího vztahu: 

𝑽𝑴𝑼 = 𝑪𝑶𝑩𝟏 + 𝑵𝑶 − 𝑪𝒁                     [𝑲č]                                    

, kde:   VMU – výše majetkové újmy 

   COB1 - cena obvyklá historického vozidla před opravou 

   NO – náklady na opravu 

   CZ – cena vyměněných zbytků historického vozidla 

5.4 Zaokrouhlování výpočtů 

Při zaokrouhlování výsledků se aplikuje stejný postup, jaký je uveden ve Znaleckém 

standardu č. I/2005. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – OCENĚNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ 

HISTORICKÝCH VOZIDEL 

V této části práce bude aplikována metodika, která je vysvětlena na předcházejících 

stranách. Kromě automobilů Fiat 600D, Fiat 850N a Fiat 850 Sport coupé byly oceněny  

i motocykl Jawa 250, typ 11 a traktor Zetor 25K. Při oceňování traktoru byla použita nákladová 

metoda ocenění. 

Platný kurz k 19.5.2015: 1 EUR: 27,355 Kč 

6.1 Ocenění motocyklu JAWA 250, TYP 11 r. v. 1953 

Motocykl Jawa 250, typ 11 byl vyroben v roce 1953. Během let se pro něj zažilo 

označení „Pérák“. Podle druhu spadá motocykl do kategorie Naháč. Dle kodexu FIVA 

dle data výroby spadá motocykl do kategorie E (Post War). Dle stupně zachovalosti 

a původnosti motocykl patří do skupiny A2 (Standardní, Autentické).  

Identifikační protokol: 

Značka a typ motocyklu JAWA 250/11 

Průkaz historického vozidla / číslo TP AG 679254 

Platnost průkazu historického vozidla/ TP 3.5.2016 

Výrobní číslo motocyklu/rok výroby 11-10484 / 1953 

Rok výroby motocyklu 1953 

Druh karosérie rám 

Výrobní číslo motoru / rok výroby 11-10484-53 

Objem, druh, výkon motoru Dvoutaktní jednoválec 248,5 cm3 

Druh a rozměr pneu (PP/ZP) 19“ x 3,25“  

Registrační značka vozidla PE 1-37-84 

Datum prvního uvedení do provozu (podle výr. č. asi konec r. 1953) 

Držitel vozidla Jan Krajíček 

Počet předchozích držitelů 1 
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Stav počítadla ujetých kilometrů Nefunkční od 20 000 km 

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

Fotogalerie posuzovaného motocyklu: 
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Celkový počet bodů: 140 – viz příloha č. 4 

Technická hodnota vozidla: 

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝑩 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝟏𝟒𝟎 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

THV = 54 % 

Maximální hodnota historického vozidla je dáno ceníkem historických vozidel M. 

Gomoly, ceny jsou upraveny indexem růstu cen. 

CRMAX2008 = 56 000 Kč 

 Index růstu cen v odvětví pro období 1.1.2009 – 31.12.2014 je stanoven ve výši 9,9 %. 

CRMAX = 61 544 Kč 

Určení časové ceny historického vozidla 

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝐂𝐑𝐌𝐀𝐗 ∙ 𝐓𝐇𝐕)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝟔𝟏𝟓𝟒𝟒 ∙ 𝟓𝟒)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

CČVH = 33 234 Kč 

COB = CČVH 

Cena obvyklá historického vozidla je po zaokrouhlení 33 000 Kč. 

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH. 

   

Obr. 7: Fotografie oceňovaného motocyklu Jawa 250 typ 11 (Zdroj: Vlastní galerie 

autora) 
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6.2 Ocenění automobilu FIAT 600D, r. v. 1965 

Vozidlo je modré barvy a v poměrně dobrém stavu. Vyrobeno bylo v roce 1965 a tak patří dle 

data výroby do kategorie F. Jedná se o malý automobil se 2 dveřmi. Dle stupně zachovalosti a 

původnosti patří do kategorie A2 (Standardní, Autentické). 

Identifikační protokol: 

Značka a typ vozidla Fiat 600D 

Druh vozidla OA 

Průkaz historického vozidla --- 

Platnost průkazu historického vozidla --- 

Výrobní číslo vozidla/rok výroby 1965 

Výrobní číslo karosérie / rok výroby 1965 

Druh karosérie 2dveřová 

Výrobní číslo motoru /rok výroby 1965 

Objem, druh, výkon motoru 767 cm3, benzín, 21,3 kW 

Druh a rozměr pneu Letní bezdušové, 155/50, R12 

Registrační značka vozidla ZRC 00-90 

Datum prvního uvedení do provozu 20.5.1965 

Držitel vozidla ---- 

Počet předchozích držitelů 1 

Stav počítadla ujetých kilometrů 121 000 

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 
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Fotogalerie posuzovaného vozidla: 

  

Obr. 8: Fotogalerie oceňovaného vozidla Fiat 600D, 1965 (Zdroj: Vlastní zpracování 

autora) 

 

Celkový počet bodů: 110 - viz příloha č. 4 

Technická hodnota vozidla: 

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝑩 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝟏𝟏𝟎 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

THV = 30 % 

Maximální hodnota historického vozidla dle ceníku historických vozidel EUROTAX 

(2014). 

CRMAXeur = 14 000 EUR 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Oldtimer Markt (2007): 

CRMAXeur = 7 300 EUR 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Autotip klassik (2014): 

CRMAXeur = 7 500 EUR 

Jako ceník určující pro ocenění daného vozidla byl vybrán průměr z ceníků Oldtimer 

Markt a Autotip klassik. 

 



63 

Použitý kurz pro přepočet na CZK je platný kurz k 19.5.2015: 1 EUR = 27,355 Kč 

 

CRMAX = 202 279 Kč 

 

Určení časové ceny historického vozidla 

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝐂𝐑𝐌𝐀𝐗 ∙ 𝐓𝐇𝐕)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝟐𝟎𝟐𝟐𝟕𝟗 ∙ 𝟑𝟎)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

COB = CČVH 

Cena obvyklá historického vozidla je po zaokrouhlení 61 000 Kč. 

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH. 

6.3 Ocenění automobilu FIAT 850, r. v. 1971 

Automobil je tmavě modré barvy. Vyroben byl v roce 1971 a spadá tak dle data výroby 

do kategorie G. Dle stupně zachovalosti a původnosti patří do kategorie A2 (Standardní, 

Autentické) a dle typu karosérie sedan. 

Identifikační protokol 

Značka a typ vozidla Fiat 850 

Druh vozidla OA 

Průkaz historického vozidla --- 

Platnost průkazu historického vozidla --- 

Výrobní číslo vozidla/rok výroby 1971 

Výrobní číslo karosérie / rok výroby 1971 

Druh karosérie sedan 

Výrobní číslo motoru /rok výroby 1971 

Objem, druh, výkon motoru 843 cm3, benzín, 25,2 kW 

Druh a rozměr pneu Letní bezdušové, 145/50, R12 

Registrační značka vozidla --- 
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Datum prvního uvedení do provozu 20.5.1971 

Držitel vozidla --- 

Počet předchozích držitelů 2 

Stav počítadla ujetých kilometrů 139 000 

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

 

Fotogalerie posuzovaného vozidla: 

  

Obr. 9: Fotogalerie posuzovaného vozu Fiat 850, r. v. 1971 (Zdroj: Vlastní galerie 

autora) 

 

Celkový počet bodů: 112 – viz příloha č. 4 

Technická hodnota vozidla: 

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝑩 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝟏𝟏𝟐 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

THV = 32 % 

Maximální hodnota historického vozidla dle ceníku historických vozidel EUROTAX 

(2014). 

CRMAXeur = 8 500 EUR 



65 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Oldtimer Markt (2007): 

CRMAXeur = 5 800 EUR 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Autotip klassik (2014): 

CRMAXeur = 6 000 EUR 

Jako ceník určující pro ocenění daného vozidla byl vybrán průměr z ceníků Oldtimer 

Markt a Autotip klassik. 

Použitý kurz pro přepočet na CZK je platný kurz k 19.5.2015: 1 EUR = 27,355 Kč 

CRMAX = 161 276 Kč 

Určení časové ceny historického vozidla 

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝐂𝐑𝐌𝐀𝐗 ∙ 𝐓𝐇𝐕)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝟏𝟔𝟏𝟐𝟕𝟔 ∙ 𝟑𝟐)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

COB = CČVH 

Cena obvyklá historického vozidla je po zaokrouhlení 48 000 Kč. 

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH. 

6.4 Ocenění automobilu FIAT 850 SPORT COUPE, r. v. 1971 

Identifikační protokol: 

Značka a typ vozidla Fiat 850 Sport Coupé 

Druh vozidla Automobil 

Průkaz historického vozidla --- 

Platnost průkazu historického vozidla --- 

Výrobní číslo vozidla/rok výroby 1971 

Výrobní číslo karosérie / rok výroby --- 

Druh karosérie Coupé 

Výrobní číslo motoru /rok výroby 1971 

Objem, druh, výkon motoru 903 cm3, benzín, 38 kW 

Druh a rozměr pneu Letní bezdušové, 165/50, R14 
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Registrační značka vozidla --- 

Datum prvního uvedení do provozu --- 

Držitel vozidla Ing. Vladimír Panáček 

Počet předchozích držitelů 1 

Stav počítadla ujetých kilometrů 87 000 

Údaje o počtu ujetých kilometrů  ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

 

Fotogalerie posuzovaného vozidla: 
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Obr. 10: Fotogalerie oceňovaného vozidla Fiat 850 Sport Coupe, r. v. 1966 (Zdroj: 

Vlastní galerie autora) 

Celkový počet bodů: 103 

Technická hodnota vozidla: 40,5% 

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝑩 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

𝑻𝑯𝑽 = 𝟏𝟓 + (𝟏𝟎𝟑 − 𝟗𝟎) ∙
𝟖𝟓

𝟏𝟏𝟎
                          [%]                  

THV = 25 % 

Maximální hodnota historického vozidla dle ceníku historických vozidel EUROTAX 

(2014). 

CRMAXeur = 12 000 EUR 

 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Oldtimer Markt (ceník rok 2007): 

CRMAXeur = 9 500 EUR 

 

Maximální hodnota historického vozidla dle katalogu Autotip klassik (2014): 

CRMAXeur = 11 300 EUR 

 

Jako cena určující pro výpočet maximální hodnoty vozu byla brána střední hodnota 

všech tří ceníků. 
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Použitý kurz pro přepočet na CZK je platný kurz k 19.5.2015: 1 EUR = 27,355 Kč 

CRMAX = 299 081 Kč 

 

Určení časové ceny historického vozidla 

𝐂Č𝐕𝐇 = (𝐂𝐑𝐌𝐀𝐗 ∙ 𝐓𝐇𝐕)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

𝐂Č𝐕𝐇 = 𝟐𝟗𝟗 𝟎𝟖𝟏 ∙ 𝟐𝟓)/𝟏𝟎𝟎                       [𝐊č]                          

COB = CČVH 

Cena obvyklá historického vozidla je po zaokrouhlení 75 000 Kč. 

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH. 

6.5 Ocenění traktoru ZETOR 25, r. v. 1960 

Traktor byl pořízen v červenci 2014 v nálezovém stavu a během 3 měsíců byl kompletně 

zrenovován. Při určení obvyklé ceny byla využita pro názornost nákladová metoda. Dle data 

výroby spadá traktor do třídy E a je to traktor zemědělský. 

Identifikační protokol: 

Značka a typ Zetor 25K 

Druh Traktor 

Číslo průkazu historického vozidla VV 027805 

Číslo osvědčení o registraci vozidla UAM 007205 

Platnost průkazu historického vozidla 31. 5. 2016 

Výrobní číslo karosérie / rok výroby 896 /1960 

Výrobní číslo motoru / rok výroby ----- 

Objem, druh, výkon motoru 2078 cm3, diesel, 17,72 kW  

Druh a rozměr pneu PN (palce) Jednoduchá 5,50 – 16 

Druh a rozměr pneu ZN (palce) Jednoduchá, 9,00 - 36 

Registrační značka vozidla O6V305 

Datum prvního uvedení do provozu 14.7.1960 
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Držitel vozidla Kubíček Daniel 

Počet předchozích držitelů 2 

Stav počítadla ujetých kilometrů ----- 

Údaje o době provozu ne – souhlasí 

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne – souhlasí 

 

Stav traktoru při pořízení (před renovací), 6.7.2014: 
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Obr. 11: Oceňovaný traktor před renovací (Zdroj: Vlastní galerie autora) 

  

 

Renovace probíhala v červenci – září 2014. 
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Obr. 12: Oceňovaný traktor během renovace (Zdroj: Vlastní galerie autora) 

 

 

Zrenovovaný traktor, který je předmětem ocenění. 
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Obr. 13: Oceňovaný traktor po renovaci (Zdroj: Vlastní galerie autora) 

Vyjádření ceny obvyklé nákladovou metodou 

Pořizovací cena traktoru Zetor v nálezovém stavu:  20 000 Kč 

Náklady na materiál      45 214 Kč 

Náklady na provedenou práci     37 100 Kč 

Náklady na administrativu     8 000 Kč 

Náklady celkem      110 314 Kč 

 

Rozpočítané náklady na provedenou práci 

Druh práce 

počet 

hodin 

cena za 

hodinu cena celkem 

Mechanické práce 140 200,00 Kč 28 000,00 Kč 

Klempířské práce 20 200,00 Kč 4 000,00 Kč 

Lakýrnické práce 10 300,00 Kč 3 000,00 Kč 

Svářečské práce a frézování 3 700,00 Kč 2 100,00 Kč 

Cena za práci celkem     37 100,00 Kč 

Tabulka 7: Náklady na provedenou práci při renovaci traktoru Zetor 25K (Zdroj: 

Vlastní zpracování autora) 

 

Rozpočítané náklady na materiál 

Díl počet kusů cena za m.j. cena celkem 

Plášť 9x36 2 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

Barva 1 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 

Vložky, písty 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

Čerpadlo a regulátor 1 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 

Vodní pumpa nová 1 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč 
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Duše 9x36 2 900,00 Kč 1 800,00 Kč 

Střecha - plachta 1 1 420,00 Kč 1 420,00 Kč 

Vodní potrubí 2 650,00 Kč 1 300,00 Kč 

Chladič 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Sedačky spolujezdce + opěrky 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč 

Čisticí prostředky 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Sada těsnění 1 800,00 Kč 800,00 Kč 

Elektroinstalace 1 800,00 Kč 800,00 Kč 

Převodový olej 1 720,00 Kč 720,00 Kč 

Žhavící svíčky 2 350,00 Kč 700,00 Kč 

Pás ruční brzdy 2 350,00 Kč 700,00 Kč 

Zábrus hlavy 1 600,00 Kč 600,00 Kč 

Náplň chladiče 1 600,00 Kč 600,00 Kč 

Tryska 2 268,00 Kč 536,00 Kč 

Kryt přístrojové desky 1 522,00 Kč 522,00 Kč 

Ventily 4 130,00 Kč 520,00 Kč 

Brzdové čelisti 4 125,00 Kč 500,00 Kč 

Pneuservis 1 500,00 Kč 500,00 Kč 

Motorový olej 1 480,00 Kč 480,00 Kč 

Sedačka řidiče 1 320,00 Kč 320,00 Kč 

Vstřikovací trubky 2 150,00 Kč 300,00 Kč 

Teploměr 1 240,00 Kč 240,00 Kč 

Znak Zetor 1 234,00 Kč 234,00 Kč 

Nápisy Zetor a Diesel 1 150,00 Kč 150,00 Kč 

Řemen 2 60,00 Kč 120,00 Kč 

Houkačka 1 110,00 Kč 110,00 Kč 

Spirála hlídače žhavení 1 102,00 Kč 102,00 Kč 

Vodní hadice 1 100,00 Kč 1nic00,00 Kč 

Spínací skřínka 1 95,00 Kč 95,00 Kč 

Výpustný kohout 1 85,00 Kč 85,00 Kč 

Zásuvka 1 60,00 Kč 60,00 Kč 

Cena za materiál celkem     45 214,00 Kč 

 

Tabulka 8: Náklady na materiál při renovaci traktoru Zetor 25K (Zdroj: Vlastní 

zpracování autora) 

Cena obvyklá traktoru Zetor 25K po zaokrouhlení je 110 000 Kč. 

Obvyklá cena je vyjádřena v úrovni cen s DPH. 

 

Všechna vozidla posuzována v praktické části byla pojízdná a na první pohled ve vynikajícím 

stavu. Při bližším ohledání na nich však byly zpozorovány vady, které zásadně snižovaly jejich 

technický stav. Výsledné ceny korespondují s cenami, které lze najít na internetové inzerci. 

Cenové rozpětí vozů uveřejněných v inzerci je však velice široké. Jednak je to dáno rozdílným 

stavem automobilů, ale také neobjektivním nadsazením cen prodávajícími. V příloze č. 6 lze 

najít ke každému typu vozidla několik příkladů internetové inzerce.  
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce byl vytvořen návrh metodiky, pomocí kterého lze 

oceňovat historická motorová vozidla. Metodika částečně vychází ze Znaleckého standardu  

č. I/2005, pomocí kterého je doporučeno oceňovat běžná motorová vozidla. I podle této práce 

je obvyklá cena vozidla závislá především na výchozí ceně a technickém stavu daného vozidla. 

Protože však mají na obvyklou cenu historického vozidla vliv jiné zákonitosti než na obvyklou 

cenu běžného motorového vozidla, zabývá se tato práce jak výchozí cenou a stavem 

posuzovaného exempláře, tak i originálností a doložením dokumentace k jednotlivým opravám 

a dílům historického vozidla. Nejobtížnější v této části práce bylo vytvořit systém, pomocí 

kterého je zjišťován technický stav posuzovaného vozidla. 

Dále je v této práci nastíněna metodika, jak postupovat při stanovování výše majetkové 

újmy na historických vozidlech. I tato část práce je inspirována Znaleckým standardem č. 

I/2005 v tom smyslu, že prvním krokem stanovení výše majetkové újmy je určení výchozí 

hodnoty vozidla před poškozením. Dalším krokem je určení nákladů na opravu a je zohledněna 

i cena vyměněných zbytků vozidla. 

 Vytvořená metodika pro oceňování historických vozidel byla aplikována na různých 

druzích historických vozidel – na motocyklu značky Jawa, traktoru značky Zetor a 

automobilech Fiat 600D, 850 a 850 sport coupé. Při určování obvyklé ceny posuzovaných 

historických vozidel Jawa a Fiat je pro zjištění jejich historického stavu využit vytvořený 

bodovací systém, který klade důraz jak na technický stav vozidla, tak právě i na doložení 

technické dokumentace a originálnost použitých náhradních dílů. Při určování obvyklé ceny 

traktoru Zetor 25 je aplikována nákladová metoda oceňování, kterou lze využít například v 

případech, kdy nelze zjistit výchozí cenu posuzovaného typu vozidla, nebo jsou známy náklady, 

které byly investovány do renovace posuzovaného vozidla. Vychází se zde z předpokladu, že 

pokud jsou při renovaci vynaloženy prostředky účelně, rovná se případná majetková újma právě 

prostředkům, které byly do renovace vloženy. 

Základním předpokladem při posuzování historických vozidel bylo podrobně se 

seznámit s jednotlivými typy vozidel. Jedině poté je možné objektivně posoudit původnost 

jednotlivých částí na vozidle a správně určit jejich technický stav. 

 Tuto práci lze brát jako prvotní metodický návod, který může sloužit ve znalecké 

činnosti při oceňování historických vozidel. Na tuto práce je možné navázat, především lze 

postupně zdokonalovat systém posuzování technického stavu oceňovaných vozidel.  
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