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ANOTACE 

Práce se zaměřuje na posouzení starších použitých osobních dopravních prostředků jako 

vhodného reálného aktiva pro investování. Analyzuje důležité legislativní aspekty 

pro historická vozidla. Uvádí porovnání vstupu na investiční trh historických vozidel a analýzu 

výnosu ve zvoleném období. Dále je představena možnost investování a zhodnocení výhodnosti 

oproti jiným reálným aktivům. 
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TITLE 

Appraisal of older used passenger vehicles as a suitable real asset for investment 

ANNOTATION 

The thesis focuses on the assessment of older personal vehicles as an appropriate real assets 

for investment. The thesis analyzes important legislative aspects for historical vehicles. 

This thesis compares the input to the investment market with historical vehicles and analyzes 

the returns in selected period. The thesis represents the possibility of investing and evaluating 

the advantage of investing over other real assets. 
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„Nejdražší věcí na světě je stará lidská kůže, 

protože ta se nedá imitovat ani koupit, ta se musí odžít.“ 

Marcela Romalíková 

ÚVOD 

Téma diplomové práce je zaměřeno na posouzení starších použitých osobních 

dopravních prostředků jako vhodného reálného aktiva pro investování. Mnoho různých 

automobilových značek a typů osobních dopravních prostředků s různorodými karoseriemi 

nepatří po jejich ukončení životního cyklu pouze k likvidaci. Ze starších osobních dopravních 

prostředků se po uplynutí životního cyklu mohou stát i vozidla s možností otestování 

na historické vozidlo po dosažení 30 od výroby. Těmto vozidlům se v posledních přibližně 

deseti až patnácti letech dostává v České republice zájmu některých zkušených investorů. Méně 

zkušení investoři k historickým vozidlům směřují svou pozornost až v posledních pěti letech, 

kdy se právě historická vozidla těší většího zájmu širšího okruhu veřejnosti a více se o nich 

píše, než tomu bylo v dřívější době. Mnoho vlastníků historických vozidel však tyto vozy 

nekupuje primárně pro zhodnocení volných finančního prostředků, ale z důvodu očekávané 

nehmotné přidané hodnoty s bonusem budoucího zhodnocení investice. 

Nejprve budou stručně popsána teoretická východiska investování do reálných aktiv. 

Bude vysvětlen pojem reálné aktivum, mezi které se řadí starší osobní dopravní prostředky, 

které budou v rámci práce zastupovat historická vozidla. V další části této kapitoly bude 

přiblížen pojem historické vozidlo v rámci legislativy a kodexů toho se týkajících. Třetí část 

této kapitoly bude zaměřena na výnos, riziko a likviditu, jakožto faktory ovlivňující 

investování. A také budou popsány možnosti vstupu na investorský trh historických vozidel. 

V první kapitole bude také přiblížena cena historických vozidel v souvislosti s jejich 

opotřebením a stavem. Dále budou zmíněny statistické aparáty, které mohou dobře posloužit 

při rozhodnutí o investování právě do použitých starších osobních dopravních prostředků. 

Kapitola bude zakončena shrnutím celé části. 

Ve druhé kapitole bude provedena analýza aspektů spojených s investováním právě 

do starších použitých osobních dopravních prostředků. V rámci kapitoly bude provedena 

SWOT analýza možností vstupu na investorský trh, včetně jejího vyčíslení potenciálů. 

Na základě výsledku SWOT analýzy a jejich srovnání bude využit v další kapitole vstup 

na investorský trh s vyšším potenciálem. Další částí druhé kapitoly bude analýza vývoje trhu 
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historických vozidel, která bude zahrnovat všechny skupiny pozorovaných vozidel 

dle statistických aparátů zmíněných v první kapitole. V rámci této části budou vyvráceny 

nebo potvrzeny uvedené hypotézy. První hypotézou je, že poptávka po historických vozidlech 

roste více v období nejasnosti vývoje finančního trhu. Druhou hypotézou je, že směr vývoje 

ceny historických vozidel nezávisí na skupině, do které se vozidlo zařazuje. Následně 

bude provedena analýza vývoje ceny historických vozidel na náhodně vybraném 

reprezentativním vzorku. Při této analýze se již vzorek zúží na historická vozidla, 

která jsou investičně nejvíce dostupná a mohou být tak záměrem každého investora. I v této 

části budou potvrzeny nebo vyvráceny další hypotézy: a to, že investicí do historického vozidla 

při přehlížení fixních nákladů na držbu není zcela zaručeno jeho kladné budoucí zhodnocení 

investice a že zhodnocení investice do historického vozidla za období přibližně 5 let činí 

alespoň 10 %. Závěrem analýzy by mělo být nalezení společných znaků, které ovlivňují cenu 

historického vozidla, aby se dle toho dalo s větší pravděpodobností předpovídat, jaké vozidla 

mají historický potenciál zhodnocení. I zde bude v závěru provedeno shrnutí celé kapitoly. 

Třetí kapitola bude zaměřena na investování do starších použitých osobních dopravních 

prostředků. Na základě analýz plynoucích z předchozí kapitoly bude proveden návrh investice 

do vybraného historického vozidla. Investice do zvoleného historického vozidla bude popsána 

jako skutečný vstup na investorský trh a brána i jako případná pomůcka potenciálním 

investorům, kteří uvažují o pořízení historického vozidla. Ve druhé části této kapitoly 

budou vypsány návrhy investování do vozidel, která nejsou historická, avšak mají 

tento potenciál. Kapitola třetí bude zakončena shrnutím návrhové části. 

Čtvrtá kapitola bude zaměřena na ekonomické zhodnocení výhodnosti investování 

do starších použitých dopravních prostředků. Ekonomicky bude vyčíslena investice 

do historického vozidla, která byla popsána ve třetí kapitole. Pro porovnání budou zvoleny 

dvě alternativy reálných aktiv, do kterých může být také investováno. Investice do historického 

vozidla bude porovnána s investicí do zlata a do nemovitosti. Závěrem této kapitoly 

bude shrnutí výhodnosti investování do historických vozidel. 

Cílem této práce je na základě zjištěných skutečností spojených s investováním 

do vybrané skupiny historických vozidel a v porovnání s jinými vybranými reálnými aktivy 

posoudit, zda jsou historická vozidla vhodným reálným aktivem pro investování. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA INVESTOVÁNÍ DO 

REÁLNÝCH AKTIV 

V první podkapitole bude nejdříve věnována pozornost problematice aktiva. 

Dále pozornost bude směřovat k reálným aktivům, ze kterých bude ještě zúžen výběr 

na dopravní prostředky. Z dopravních prostředků bude vybrána zcela specifická skupina, 

a to starší použité osobní dopravní prostředky, které budou pro možné investice zastupovat 

historická (veteránská) vozidla. Druhá podkapitola se bude zaměřovat na pojem historické 

vozidlo, jaké jsou podmínky „vzniku statusu“ takového vozidla, jaké jsou možnosti provozu 

historického vozidla a jaké jsou povinnosti ale i výjimky pro tato vozidla v rámci české 

legislativy i mezinárodních kodexů. Další podkapitola se bude věnovat problematice investic 

a s ní spojených faktorů, tzv. investorského trojúhelníku. Spolu s faktory investorského 

trojúhelníku budou uvedeny možnosti vstupu do investorské sféry. V rámci podkapitoly 

zabývající se cenami budou z důvodu budoucího zkoumání historických cen zmíněny i měnové 

reformy, které českou zemi postihly. Neméně důležitým tématem poslední podkapitoly 

bude ve spojení s investováním problematika statistických aparátů. 

1.1 Aktivum 

Aktivum je dle Rejnuše (2014) termín v ekonomii označující fyzický majetek, který plní 

funkci uchovatele hodnoty (taktéž jej označuje jako statek). Dále říká, že z pohledu investice 

je aktivem vše, co přináší majiteli výnos a z tohoto hlediska lze mezi reálná aktiva zařadit 

například budovy, zařízení, obchodní značky a patenty. Podle Melichara a Ježka (2006) 

se aktiva dělí na dlouhodobý a oběžný majetek. Dlouhodobý majetek dále dělí na hmotný 

(pozemky, umělecká díla, stroje, dopravní prostředky, budovy…), nehmotný (licence, obchodní 

značky, patenty…) a finanční majetek (cenné investiční papíry, dlouhodobé půjčky, finanční 

účasti…). Oběžný majetek dělí na formu věcnou (zásoby, pohledávky…) a peněžní (krátkodobé 

cenné papíry, hotovostní peníze…). Instituce Saxo Bank (c1996-2016) člení aktiva dle jejich 

pojetí na investiční a účetní, stejně jako Melichar a Ježek (2006). Rozčlenění investičních aktiv 

je znázorněno na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1 Členění aktiva (Saxo Bank, 2016); upraveno autorem 

Z důvodu naplnění tématu této práce bude dále pozornost směřovat především 

k reálným aktivům s ohledem na dopravní prostředky, kdy dopravní prostředek je definován 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH jako vozidlo (jiný prostředek či zařízení) sloužící k přepravě 

osob nebo zboží z místa odeslání na místo určení a jenž jsou konstruované pro použití 

k přepravě a mohou k ní být skutečně použity (Česko, 2004a). 

Veselá (2007) také vysvětluje nejpodstatnější rozdíly mezi reálnými a finančními aktivy 

především ve formě užitku plynoucího z daného reálného aktiva pro jeho majitele, dále také 

ve způsobu přístupu k jejich analýze a také v součinnosti s výnosovou měrou k inflaci. 

Dále říká, že reálná aktiva mohou majitelům přinášet nejen kapitálové zisky, případně jiné 

důchody (z pronájmu apod.), ale hlavně nepeněžní užitek. Nepeněžním užitkem Veselá (2007) 

zmiňuje potěšení z vlastnictví takového aktiva, ale i radosti či hrdosti užití takového aktiva. 

U dopravních prostředků v rámci investičního aktiva se přidaným nepeněžním užitkem může 

shledat pohled, posezení, ale především jízda v daném dopravním prostředku. Nevýhodou 

reálného aktiva zmiňuje Veselá (2007) právě subjektivní pocit plynoucí z vlastnictví, který 

nelze nijak spočítat a vyvarovat se mu například při stanovení rizik či jiné potřebné analýze. 

Výhodou, jak již bylo zmíněno, je u reálných aktiv odolnost vůči inflaci, tedy výnosová míra 

v situaci inflace roste (Veselá, 2007). 

1.2 Legislativní rámec a kodexy pro historická vozidla 

Historické vozidlo definuje česká legislativa zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, jako vozidlo zapsané v registru historických 

a sportovních vozidel s vydaným průkazem historického vozidla (Česko, 2001). Podrobněji 

se problematice historických vozidel věnuje vyhláška 355/2006 Sb., o způsobu registrace, 
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provozu a testování silničních vozidel (Česko, 2006). Tato vyhláška stanovuje podmínky 

registrace, provozu, způsobů testování historických vozidel a také vzor průkazu, žádosti 

a dokladu o uznání testování pro historická vozidla. 

Na základě žádosti provozovatele vozidla a dodání platných dokladů, včetně protokolu 

o platném testování vozidla na vozidlo historické, příslušný úřad s rozšířenou působností zapíše 

vozidlo do registru historických a sportovních vozidel, vystaví průkaz historického vozidla, 

osvědčení o registraci vozidla a vydá tabulku se speciální registrační značkou (Česko, 2001). 

Registrační značka se nemusí vázat pouze na jedno historické vozidlo, ale na tolik, kolik 

dokladů o úspěšném otestování na historické vozidlo majitel má, v případě, že to majitel 

požaduje (Česko, 2006). 

Provozování historického vozidla se speciální registrační značkou na pozemních 

komunikacích je možné pouze v případě, že plní veškeré požadavky testování, kterým 

se nahrazuje běžná technická kontrola pro silniční vozidla (Česko, 2001). Požadavky testování 

provozuschopnosti jsou zaměřeny na stav přední a zadní nápravy, funkčnost brzd, řízení, 

osvětlení, stavu pneumatik, rámu, karoserie, tlumičů, motoru, výfukového systému, upevnění 

sedaček, průhlednosti čelního a předních bočních oken, ale i bezpečnostních pásů, pokud jimi 

disponuje (Česko, 2006). V případě, že historické vozidlo nemá speciální registrační značku 

ale klasickou, podléhá stále pravidelným prohlídkám na STK (Žejdlíková, 2017). 

Česká legislativa stanovuje „poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění 

vybraných autovraků“ (Česko, 2009, § 37e) v případě koupě již používaného silničního vozidla 

dle jeho emisní normy EURO. Toto nařízení dle téhož zákona vnáší výjimku pro historická 

vozidla, která jsou od poplatku osvobozena. 

Česko (2001) stanovuje podmínku, že testování historických vozidel mohou 

provádět pouze právnické osoby mající oprávnění od mezinárodní federace 

FIVA či FIA a toto otestování je platné pouze do 31. května následujícího roku. Vozidlo, 

které obdrží průkaz historického vozidla, není dle Česko (2001) možné provozovat za účelem 

podnikání ani pro běžné každodenní soukromé potřeby. Na každé vozidlo, které je provozované 

na pozemních komunikacích, je povinno mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Česko, 1999). 

Dle VCC AMK Česká Brána Ústí nad Labem v ÚAMK (2013) pojišťovny u historických 

vozidel s platnou historickou testací dávají sazbu pouze ve výši 1/12 z plného pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla.   
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V následující tabulce č. 1 je zobrazeno srovnání podmínek a povinností pro majitele 

vozidel s různými kombinacemi statusu vozidla a jeho registrační značky. 

Tabulka 1 Podmínky a povinnosti majitele vozidla 

 Technická prohlídka Platba POPV z plné výše 

Klasická RZ STK 1x /2 roky 12/12 

Veteránská RZ + PHV 
Klubová + krajská testace  

1x /rok 
01/12 

Klasická RZ + PHV 
STK 1x /2 roky + 1x /rok 

klubová testace 
03/12 

Zdroj: Žejdlíková (2017); upraveno autorem 

Legenda tabulky:  

PHV – Průkaz historického vozidla, 

POPV – Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

RZ – Registrační značka vozidla, 

STK – Stanice technické kontroly. 

Hlavním patronem zastřešující požadavky statusů historických vozidel je belgická 

nevládní Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) se sídlem v Bruselu, která byla 

založena roku 1966 jako reakce na začínající malé organizace hájící zájmy starých, sportovních 

či jinak speciálních dopravních prostředků z různých zemí (FIVA, b.r.). Rozmach federace 

FIVA (b.r.) do mezinárodní sféry a její postupná snaha o zachování historických vozidel přináší 

dnes sdružení o více než 1,5 milionu členů z více než 62 zemí celého světa. 

Historické vozidlo pro federaci FIVA (b.r.) znamená především důležitou součást 

celosvětového průmyslového dědictví, a tak snaha této federace spočívá především v ochraně, 

uchování ale také i podpoře či propagaci historických vozidel. Federace říká, že z důvodu 

co nejlepšího výsledku navázala vztah s organizací UNESCO, ale i s dalšími federacemi 

jako jsou Mezinárodní automobilová federace (FIA) či Mezinárodní motocyklová federace 

(FIM). 

Federace FIVA vytvořila Technický kodex, který se stal nástrojem k definici statusu 

„Historické vozidlo“ (FIVA, 2010). V současnosti na schválení čeká aktualizovaný Technický 
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kodex 2015, ale stále je platný kodex z roku 2010 (FIVA, 2014). Federace FIVA (2014) uvádí, 

že kodex popisuje nejen požadavky, které dopravní prostředek musí splnit, aby se mohl stát 

historickým vozidlem, ale také uvádí návod pro testovací komise, jak postupovat, 

zdokumentovat a dle čeho určit klasifikaci historického vozidla. Pokud vozidlo bude splňovat 

předepsané požadavky, obdrží registrační číslo FIVA a na jeho žádost (viz příloha A, B) 

i identifikační průkaz FIVA (viz příloha C), který ale je navždy majetkem federace FIVA 

(FIVA, 2014). Dále FIVA (2014) uvádí, že vydávání průkazů je především z důvodu 

zdokumentování dědictví pro současnou a hlavně i budoucí generaci a majiteli historického 

vozidla vzniká tak možnost mít v držení věrohodný (však ne vždy 100%) a nezávisle vytvořený 

doklad o historii a identitě vozidla. 

Identifikační průkaz popisuje Technický kodex jako shrnutí informací o vozidle, 

které majitel předá a federace FIVA tyto informace překontroluje, identifikuje vozidlo, stanoví 

úroveň zachovalosti vozidla (FIVA, 2010). Takto získané a potvrzené informace federace 

(FIVA, 2010) zavede do databáze a vystaví průkaz s desetiletou platností. Identifikační průkaz 

vozidla se využívá především při akcích pořádaných pod záštitou federace FIVA a slouží jako 

uznávaný doklad o věrohodnosti historie vozidla (FIVA, 2010). Dle Asociace klubů 

historických vozidel (2017) identifikační průkaz projde změnou. Doposud byl vystavován 

na majitele vozidla, ale nyní bude vystaven s jedinečným číslem na dané historické vozidlo 

a bude obsahovat zápis o opravách a změnách provedených na vozidle a nově i majitele, 

který vozidlo vlastnil (AHKV, 2017). Dalším uznávaným průkazem, který zmiňuje AČR, 

je pro historické vozidlo FIA Historic Regularity Car Pass (viz příloha D, E), 

který je dle dohody mezi federacemi FIVA a FIA rovnocenný s identifikačním průkazem FIVA 

(AČR, 2009). 

Historické vozidlo je dle federace FIVA (2010) mechanicky poháněný silniční dopravní 

prostředek, který je minimálně 30 let starý, udržovaný, historicky věrný, nepoužívaný 

ke každodenní přepravě a právě za těchto podmínek by měl být součástí kulturního 

a technického dědictví.  

Kodex FIVA 2010 (2010) definuje období vzniku vozidla jako časový úsek, ve kterém 

bylo vozidlo používáno včetně diferencí mezi jednotlivými verzemi vozidel v různých zemí. 

Konkrétnějším termínem, který kodex FIVA (2010) uvádí, je dobová specifikace, jenž zařazuje 

vozidlo do časového úseku mezi jeho vznikem a vznikem nového modelu. Jako výrobce uznává 

kodex FIVA (2010) fyzické či právnické osoby vlastnící práva na konstrukci, výrobu, sestrojení 



16 

a propagaci vozidla a naopak fyzické či právnické osoby, které vozidla sestrojili mimo období 

vzniku, se nazývají kopisty. Dle období vzniku, FIVA (2010) rozděluje vozidla do třídy A až G, 

jak je možné vidět v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Rozdělení vozidel do tříd dle data výroby 

FIVA 

třída 
Název třídy Výroba vozidla od Výroba vozidla do 

A Ancestror --- 31. 12. 1904 

B Veteran 1. 1. 1905 31. 12. 1918 

C Vintage 1. 1. 1919 31. 12. 1930 

D Post-vintage 1. 1. 1931 31. 12. 1945 

E Post-war 1. 1. 1946 31. 12. 1960 

F „Nebyl stanoven“ 1. 1. 1961 31. 12. 1970 

G „Nebyl stanoven“ 1. 1. 1971 
31. 12. 1986  

(„pro rok 2017“) 

Zdroj: FIVA (2010); upraveno autorem 

 Dalším členěním, které je nutné k lepšímu zařazení historického vozidla, je klasifikace. 

Dle kodexu FIVA 2010 (2010) je klasifikace rozdělena do typu A až E, kde typ A je označován 

jako standardní vozidlo splňující požadavek na stejný stav jako v době výroby s povolenými 

nepodstatnými dobovými kosmetickými změnami či změnami v příslušenství. Typem B kodex 

FIVA (2010) označuje vozidla dobově upravená, tedy ta s dobovou úpravou za specifickými 

účely (např. sanitní vozy, hasičské vozy…). Typ C označuje kodex FIVA 2010 (2010) 

jako kopie a repliky, kde kopie je zhotovena mimo období kopistou ať s použitím 

nebo bez použití dílů dle dobové specifikace. Kopie jsou pak označována jménem kopisty, 

jménem původního výrobce a označením vozidla (FIVA, 2010). Replika se od kopie liší pouze 

tím, že ji zkonstruoval výrobce originálního vozidla a je zaznamenána ve výrobní knize či řadě 

vyráběných vozidel (FIVA, 2010). Dle data výroby kopie či repliky se poté odvíjí zařazení 

do FIVA třídy (FIVA, 2010). Předposledním typem D kodex FIVA 2010 (2010) popisuje 

vozidla upravená mimo období, tedy taková, která byla upravena ze své původní podoby 

v jiném období dle způsobu typického pro toto období. Posledním typem E označuje kodex 
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FIVA 2010 (2010) výjimky, tedy historická vozidla, která mají ověřenou identitu, 

ale byla upravena z původní podoby mimo období a to součástkami nedostupnými 

v tom období. Nutností pro zařazení do této skupiny kodex FIVA 2010 (2010) uvádí, 

aby vozidlo mělo alespoň původní rám či šasi (podvozek), karoserii dle dobové specifikace 

daného modelu vozidla a maximálně dvě odlišné podsestavy (kola, motor, nápravy, 

převodovka) od původní specifikace. 

 Kodex FIVA 2010 (2010) se zmiňuje i o skupinách zachovalosti vozidel, které určují 

jakou mírou je vozidlo v původním stavu. Kodex 2010 (2010) se zmiňuje o originálním, 

autentickém, renovovaném a znovu vystavěném vozidlu. V originální stavu je vozidlo 

dle kodexu FIVA 2010 (2010) pokud je ve stavu jako když vyjelo z výroby, tedy bez nedostatků 

vzhledových ani funkčních a s dobovým lakem a všemi materiály. Autentického stavu vozidlo 

dle kodexu FIVA 2010 (2010) dosahuje v případě opotřebení z běžného používání, 

je v originálním stavu se známou historií a bez žádného provedení restaurování v průběhu 

životnosti vozidla s výjimkou drobných oprav laku, pokovení či čalounění. Dalším popisem 

vlastností vozidla definuje kodex FIVA 2010 (2010) vozidla renovované, tedy zcela nebo zčásti 

rozebrané, repasované a opět složené do podoby dle dobové specifikace a povoluje pouze 

drobné odchylky od původního stavu z důvodu nedostupnosti originálních dílů či materiálů 

používaných v exteriéru či interiéru. Poslední skupinou vozidel dle kategorizace FIVA (2010) 

jsou vozidla znovu vystavěná, která se mohou stavět z dílů jednoho nebo více vozidel stejného 

typu modelu se snahou co možná nejvěrněji dosáhnout či se alespoň přiblížit originálnímu 

dobového provedení. 

1.3 Faktory ovlivňující investování 

Aktiva ovlivňují faktory, mezi které lze zařadit riziko, výnos a likviditu. Veselá (2007) 

popisuje tyto faktory jako investorský trojúhelník, viz obrázek č. 2, který znázorňuje vzájemné 

souvislosti faktorů a popisuje skutečnost, že není možné dosáhnout všech tří vrcholů najednou.

 

Obrázek 2 Investorský trojúhelník (Veselá, 2007); upraveno autorem 

 

Kompromisní řešení 



18 

Tedy nelze, aby investor dosáhl maximálního výnosu při nejnižším riziku a nejvyšší 

likviditě z investice (Veselá, 2007). Výsledná výše výnosu závisí tedy na likviditě aktiva 

a rizika investice. 

Investor musí tyto faktory zohledňovat a kombinovat tak, aby jeho investování 

bylo co nejvýnosnější. Pojem investování Rejnuš (2014) vysvětluje jako nakupování aktiv, 

které majiteli generují výnos. Tedy jako nákup reálných aktiv za účelem ponechání si jich 

do doby, kdy bude možné uskutečnit prodej za vyšší cenu než u pořízení (Rejnuš, 2014). 

Tento případ stejný autor zmiňuje především u investic do nemovitostí, uměleckých předmětů 

nebo komodit, ale podotýká, že na atraktivitě investic právě do reálných aktiv nabývá nejvíce, 

když nastávají nejistoty hospodářské či politické nebo se očekává vysoká míra inflace. Zmiňuje 

také dělení investic na reálné a finanční. Je zde tedy vidět, že investice se dělí stejně jako aktiva. 

Důležité je zmínit reálné investice, které popisuje činnostmi jako přímé podnikání, nákup 

movitých a nemovitých věcí či komodit. Mezi movité věci zařazuje jako nejčastěji nakupované 

starožitnosti, umělecké předměty, ucelené sbírky nebo investiční diamanty (vyznačující 

se mezinárodním certifikátem obsahující charakteristiku diamantu - barvu, čistotu…). 

U komodit jsou zvláštností drahé kovy, které i přes jejich stejnorodé a standardizované 

vlastnosti zařazujeme mezi finanční investice (Rejnuš, 2014). Vysvětlení této abnormality 

spočívá v tom, že i přes malý objem drahé kovy nesou velkou hodnotu, je možné 

je standardizovat po stránce kvantitativní i kvalitativní, je možné je skladovat a obchodovat, 

a tak se velmi podobají papírovým investičním nástrojům avšak s velkou odolností vůči inflaci, 

protože nelze jejich množství nikterak uměle navyšovat (Rejnuš, 2014). 

1.3.1 Výnos 

Výnos Veselá (2007) popisuje jako souhrn příjmů, které investice generuje. V literatuře 

se objevuje i pojem výnosnost, který Rejnuš (2014) označuje jako kritérium, které udává míru 

zhodnocení investice do investičního instrumentu za určitý čas. Výnos je dle Veselé (2007) 

možné dělit na historický, již zrealizovaný, (ex post) a očekávaný (ex ante), který se využívá 

při zvažování investic. V praxi se využívá především výnosové míry (ex post i ex ante) 

a to především díky možnosti posoudit jaké bude zhodnocení investice (Veselá, 2007).  
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Historická výnosová míra je znázorněna v následujícím vzorci č. 1. 

 𝑟𝑡 =
𝑃1−𝑃0−𝐷−𝑇−𝐶0

𝑃0
 (1) 

kde: 

𝑟𝑡 … historická výnosová míra za období t [%] 

P1 … prodejní cena investičního instrumentu na konci období držby [Kč] 

P0 … nákupní cena investičního instrumentu na začátku období držby [Kč] 

D … důchod plynoucí z investičního instrumentu [Kč] 

T … daně placené z důchodu a z kapitálového zisku [-] 

C0 … transakční náklady vynaložené držbou investičního instrumentu [Kč] 

Očekávaná výnosová míra je určena vzorcem č. 2. 

 𝐸(𝑟) = ∑ 𝐸(𝑟𝑖). 𝑃𝑖
𝐼
𝑖=1  (2) 

kde: 

𝐸(𝑟) … celková očekávaná výnosová míra [%] 

𝐸(𝑟𝑖 ) … výnosové míry ex ante jednotlivých výnosových možností [%] 

𝑃𝑖 … míra pravděpodobnosti příslušná i-té výnosové možnosti [%] 

Jak je vidět výše, obě výnosové míry zahrnují odlišné vstupní parametry. Lze tedy 

dle těchto vstupů říci, že historická výnosová míra vychází ze získaných dat v minulosti. 

Oproti tomu očekávaná výnosová míra využívá prognózovaných dat a jejich pravděpodobnosti 

uskutečnění. Je možné usuzovat, že přesnější a více vypovídající bude historická míra výnosu, 

která mapuje dosavadní vývoj. A očekávaná míra výnosu může posloužit jako číselné zobrazení 

možných budoucích skutečností i jako doplňkový parametr historické výnosové míře 

při rozhodování o uskutečnění investice nebo výběru mezi více investičními instrumenty. 

1.3.2 Riziko 

Riziko je spojeno s nebezpečím odchýlení od předpokládané výnosové míry daného 

instrumentu (Veselá, 2007). Také Rejnuš (2014) definuje riziko jako investorovu nejistotu 

dosažení očekávané výnosnosti instrumentu. Riziko lze dle těchto definic označit 

jako pravděpodobné nebezpečí s proměnnou velikostí nezdaru při investování. Dále dělí riziko 

do několika druhů, ze kterých je vhodné vyzdvihnout především riziko ztráty likvidity 

předmětného investičního instrumentu, měnové riziko a událostní riziko. Riziko likvidity 

předmětného investičního instrumentu poukazuje na možnost ztráty přeměny na peněžní 

hotovost, kdy naplnění tohoto rizika může být způsobeno vývojem trhu, ale i investorem 

samotným (Rejnuš, 2014). Měnové riziko popisuje především jako riziko změn kurzu 
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mezi domácí a zahraniční měnou, které lze do jisté míry předvídat. Skutečnost popsanou 

Rejnušem (2014) bych doplnil ještě o možnost rizika vývoje měny samotné. V historii Českého 

státu bylo několik nečekaných zvratů, které nemohli lidé předvídat a ani se na ně nemohli 

připravit. Za tyto zvraty považuji měnové reformy, o kterých bude více zmíněno v další 

kapitole. Událostní riziko souvisí s významnými ale neočekávanými událostmi, které mohou 

ovlivnit negativně tržní ceny, účastníky trhu i daný trh (Rejnuš, 2014). Další rozdělení rizik 

popisuje Sharpe (citováno Veselá, 2007), který jej dělí na systematické (tržní) a nesystematické 

(jedinečné). O systematickém riziku říká, že plyne ze systému trhu, nelze se jej zbavit, a proto 

riziko investor musí zohlednit při rozhodování. Mezi systematické rizika řadí politické riziko, 

které sebou nese změny politického dění (volby, politická stabilita, politické aktivity, zásahy 

vlády apod.) se kterým úzce souvisí ekonomické riziko, jenž je ovlivňováno hospodářským 

cyklem, daňovými podmínkami, trhem práce apod. Do skupiny systematických rizik dále řadí 

inflační riziko plynoucí ze změn cenové hladiny ekonomiky. Podobně jako Rejnuš, Sharpe 

(citováno Veselá, 2007) vidí i událostní riziko a riziko nelikvidity. Událostní riziko spojuje 

s nečekanými jevy jak přírodního charakteru (živelné pohromy, katastrofy…), tak uměle 

vyvolaného charakteru (teroristické útoky, války, demise hlav států…) a neočekávaného, 

překvapivého a velmi zásadního dění mající velký dopad na hodnoty investic a podmínek 

finančních či podnikatelských (změny nálad a dojmů velkých investorů, reakce na novinky…). 

Protistranou tržních rizik jsou, jak říká Sharpe (citováno Veselá, 2007), rizika nesystematická 

(jedinečná). O jedinečných rizicích říká, že nevyplývají z trhu, ale vždy patří k určitému 

instrumentu, pro který jsou unikátní, a je možné takové riziko snížit či odstranit právě vhodným 

výběrem více instrumentů do investičního portfolia. 

Riziko, stejně jako výnosová míra, může být měřeno ex post a ex ante (Veselá, 2007). 

Celkové riziko spojené s investičním instrumentem v minulosti je tím vyšší, čím jsou vyšší 

výsledné hodnoty směrodatné odchylky (3) či rozptylu (4). 

 𝜎𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡 = √𝜎𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡
2  (3) 

 𝜎𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡
2 =

∑ (𝑟𝐴−𝑟𝑡)
2𝑇

𝑡=1

𝑇
 (4) 

kde: 

𝑟𝐴 … průměrná historická výnosová míra ex post [%] 

𝑟𝑡 … historické výnosové míry ex post odpovídající jednotlivým obdobím [%] 

𝑇 … počet sledovaných období [rok] 
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Výpočet očekávaného rizika (ex ante) lze vyčíslit pomocí hodnoty směrodatné odchylky 

(5) a rozptylu (6), který vychází z celkové očekávané výnosové míry a jednotlivých výnosových 

měr pro každou možnost s mírou přidělené pravděpodobnosti (Veselá, 2007). 

 𝜎𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒 = √𝜎𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒
2  (5) 

 𝜎𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒
2 = ∑ [𝐸(𝑟) − 𝐸(𝑟𝑖)]

2. 𝑃𝑖
𝐼
𝑖=1  (6) 

kde: 

I … celkový počet výnosových možností [-] 

𝐸(r) … celková očekávaná výnosová míra z daného investičního instrumentu [%] 

𝐸(𝑟𝑖 ) … očekávané výnosové míry odpovídající jednotlivým výnosovým 

možnostem [%] 

𝑃𝑖 – míry pravděpodobnosti odpovídající jednotlivým výnosovým možnostem[%] 

Veselá (2007) uvádí, že čím vypočtené hodnoty rozptylu či směrodatné odchylky 

jsou vyšší, tím je i vyšší úroveň celkového rizika, které investor v budoucnu očekává u daného 

investičního instrumentu. Aby se investor mohl rozhodnout na základě nějakých podkladů, 

zda investici do určitého instrumentu uskutečnit, vypomohou mu výsledky očekávaného 

rozptylu, směrodatné odchylky a výnosové míry. Nastane-li situace, ve které se investor 

rozhoduje mezi více instrumenty s odlišnými mírami výnosu i rizika, potom relativní úroveň 

rizika ve vztahu k očekávané míře výnosu je možné kvantifikovat za pomoci výpočtu 

variačního koeficientu (7). 

 𝐶𝑉 =
𝜎𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐸(𝑟)
 (7) 

kde: 

CV … hodnota variačního koeficientu jako relativní míra rizika [-] 

𝜎𝑒𝑥𝑎nte … směrodatná odchylka [%] 

𝐸(r) … celková očekávaná výnosová míra ex ante [%] 

Dále uvádí, že výsledek variačního koeficientu nemá vypovídací schopnost, pokud 

jej neporovnáme s výsledkem variačního koeficientu jiného instrumentu, avšak po porovnání 

platí, že vyšší výsledné číslo upozorňuje na vyšší relativní celkové riziko daného instrumentu. 

Z výše popsaného je zřejmé, že nedílnou součástí investování je také riziko, 

které musí každý investor zohledňovat ve svém rozhodování. Avšak i přes nástroje, které dokáží 

výši rizika a následného výnosu přibližně předpovědět, stále je zde povahový faktor, 

který ovlivňuje postoj osoby k riziku. Známých je několik postojů, mezi které patří sklon 
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k riziku, neutrální postoj k riziku a averze k riziku (Veber, 2009). Je zřejmé, že tyto povahové 

vlastnosti na konečné investiční rozhodnutí investora budou mít pokaždé vliv, a proto vždy 

bude na investičním trhu v konečné fázi figurovat úspěch i zklamání. 

1.3.3 Likvidita 

Likvidita je třetím faktorem, který vychází z investorského trojúhelníku. 

Podle Rejnuše (2014) likvidita ovlivňuje poptávku investorů po investičních instrumentech. 

Jako podstatný ale vidí stupeň likvidity, tedy rychlost bezztrátové přeměny instrumentu 

v hotové peníze (likviditu). Veselá (2007) poukazuje na faktory, které likviditu instrumentu 

mohou ovlivňovat. Jednak likvidita závisí na druhu instrumentu, pak také na jeho 

charakteristice, ale také na charakteristice trhu, kde se instrument obchoduje. Všeobecné vzorce 

pro měření likvidity jako u dvou předešlých faktorů investorského trojúhelníku nejsou, 

ale posouzení výše likvidity instrumentu lze provést z údajů vážícím se k instrumentům, 

jako jsou například kurzy, objem obchodování či transakční náklady (Veselá, 2007). O likviditě 

z tohoto lze konstatovat, že závisí na postoji investorů a trhu k instrumentu. 

1.3.4 Možnosti vstupu na investorský trh 

Výše byly přiblíženy faktory, které jsou spojené s investováním. Jsou dvě možnosti, 

jak mohou potenciální investoři vstoupit na investorský trh. První možností je přímé 

investování, které s sebou nese zapracování se do tématiky, důkladné poznání investičních 

instrumentů, o které bude mít investor zájem, a poznání trhu, na kterém se těmito instrumenty 

obchoduje. A poté investovat na trhu sám za sebe např. v aukčních síních, na aukčních 

serverech, na inzertních serverech, v bazarech apod. 

Druhou možností je řešení investic prostřednictvím investičních fondů kvalifikovaných 

investorů. Tyto fondy se řídí zákonem č. 240/ 2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech (Česko, 2013). Jako jediné fondy nabízejí možnost investic právě 

do historických vozidel, avšak dle zákona s minimální vloženou částkou od investora 

1 000 000 Kč (za akcii na jméno) (Česko, 2013). V České republice je možnost této alternativy 

investování využít u dvou fondů kvalifikovaných investorů, Engine classic cars nebo Best Buy 

Investments. Nutností pro investování do těchto fondů je splnění podmínek §15 Zákona 

č. 256/ 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kterými je nutnost ověření si zákazníka 

fondem, zdali má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic a také odpovídající finanční 

zázemí a investiční cíle (Česko, 2004b). 
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Specifickým důvodem, odlišným od finančních investičních instrumentů, 

kterým investory lákají reálná aktiva, je zajištění ochrany proti inflačnímu znehodnocení 

a to díky vlastnosti reálných aktiv, která se vyznačuje tím, že při růstu inflace roste i výnosová 

míra (Veselá, 2007). 

1.4 Cena 

Dle § 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se cenou rozumí peněžní částka, která 

je sjednaná při nákupu (prodeji) zboží nebo je určená k jiným účelům než k prodeji 

dle zvláštního předpisu, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (Česko, 1990). S cenou 

úzce souvisí i inflace. Inflace dle ČNB (2017a) znamená oslabenou reálnou hodnotu měny 

a tedy i menší možnosti nákupu služeb či zboží a samozřejmě investic. 

Tvorba cen u historických vozidel je velmi závislá dle Gomoly (1999) na třídách 

vozidla, do které se dle jeho stavu dá zařadit. Gomola (1999) oproti technickému kodexu FIVA 

2010 dělí vozidla dle jejich stavu do tříd 1 – 5 a přidává i průměrné rozdíly finančního 

ohodnocení mezi jednotlivými třídami. Třídy vozidel Gomola (1999) dělí na:  

 Třída 1 – prvotřídní originální stav 

 Třída 2 – velmi dobrý originální stav 

 Třída 3 – dobrý stav 

 Třída 4 – akceptovatelný stav 

 Třída 5 – nálezový stav 

Ceny historických vozidel v jednotlivých třídách dle Gomoly (1999) mají sestupný 

charakter (viz obr. č. 3). Z obrázku č. 3 je patrné, že pokud cena v třídě 1 dosahuje 

80 % až 100 % maximální hodnoty vozidla, třída 2 již nabízí 70 % až 80 % maximální hodnoty, 

třetí třída pouhých 40 % až 60 % maximální hodnoty, čtvrtá třída se pohybuje v rozmezí 

20 % až 40 % maximální hodnoty a v poslední třídě 5 cena vozidla oproti maximální je pouze 

do výše 20 % (Gomola, 1999).  
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Obrázek 3 Procentuální výše ceny za jednotlivé třídy historických vozidel (Gomola, 1999); 

upraveno autorem 

Výši ceny historických vozidel určuje vývoj trhu a poptávky po určitém modelu 

automobilu, avšak cena je také odvozena nejen od stavu vozidla, počtu vyrobených kusů, 

ale také od jeho dobrého jména či historie (např. filmová role, vlastněn známou osobností, 

závodní úspěchy…) (Wagenknecht, 2014). S vývojem cen na trhu úzce souvisí i vývoj měny. 

Proto budou v následujících odstavcích stručně popsány důležité měnové reformy našeho státu, 

které se uskutečnily do roku 1987, tedy hraničního roku pro klasifikaci dopravního prostředku 

jako historického. Zařazení tohoto tématu vysvětluje hledisko zohlednění těchto aspektů 

při vyhledávání historických (dobových) cen a zdůvodnění jejich případných výkyvů. 

Měnová reforma je ekonomickým zásahem státu, která změní platidlo 

nebo jeho hodnotu (Mafra, 2017). Dle České národní banky (2017b) první měnová reforma 

proběhla ve 20. století na území našeho státu. Proběhla v roce 1919 a je označována 

jako „Rašínova měnová reforma“, podle tehdejšího ministra financí Aloise Rašína. Úkolem 

této měnové reformy bylo zavést vlastní, stabilní a důvěryhodnou československou měnu 

a dokázat snížit vysokou poválečnou inflaci (ČNB, 2017c). Měnová reforma proběhla v poměru 

1:1 rakousko-uherské měny za československou korunu do částky 2 000 korun, v poměru 

1:2 do 10 000 korun a v poměru 1:4 nad 10 000 korun s tím, že u všech transakcí byl udělen 

poplatek ve výši 1% směnovaného obnosu (Vokrouhlecký, 2004). Rakousko-uherská měna 

byla z 50 % okolkována (kde kolek snížil hodnotu bankovky na 1 % nominální hodnoty) 
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a neokolkovaná měna byla zadržena a jako náhrada bylo vystavení státních dluhopisů na jméno 

(Vokrouhlecký, 2004). 

Druhá měnová reforma nastala zabráním Sudet, kdy roku 1938 došlo ke stažení 

československé koruny v Sudetech, kterou nahradila říšská marka v poměru 8,3 československé 

koruny za jednu říšskou marku (RM) (ČNB, 2017d). Po okupaci v roce 1939 kurz koruny 

k říšské marce klesl v celém protektorátu na 1 RM za 10 Kčs (Vokrouhlecký, 2004). 

Třetí měnová reforma započala v roce 1945, po skončení 2. světové války, s cílem 

odstranit měnové nesrovnalosti na celém území, snížit objem peněz a opět zavést 

československou měnu (ČNB, 2017e). K tomu došlo v listopadu 1945 s převodovým poměrem 

1:1 do výše 500 korun a s kurzem pro cizí měny ku československé koruně 3:1, vyjma dolaru, 

který byl měněn v poměru 50 Kčs za 1 dolar. (ČNB, 2017e). 

Další měnová reforma, v pořadí čtvrtá, probíhala od června roku 1953 s cílem redukovat 

množství peněz, snížením kupní síly obyvatelstva a především zastavení černého trhu. 

(ČNB, 2017f). Na řadu se dostaly nuceně uložené vázané vklady z minulé měnové reformy, 

které stát zrušil a to bez náhrady (Jirásek a Šůla, 1992). Jirásek a Šůla (1992) říkají, že peníze, 

které lidé měli, byly měněny za nové v poměru 5:1 s vázanou podmínkou na osobu 

a do hotovosti 300 Kčs. Dále říkají, že veškerá hotovost nad 300 Kčs byla měněna v poměru 

50:1, pro vklady u peněžních ústavů platily poměry 5:1 do 5 000 Kčs, 6,25:1 do 10 000 Kčs, 

10:1 do 20 000 Kč, 25:1 do 50 000 Kčs a 30:1 pro vyšší vklady. Také zmiňují, že i u vkladních 

knížek založených od května 1953 byl stanoven poměr 50:1. Celá tato reforma zvedla velkou 

vlnu nepokoje, avšak marně, veškeré odpory byly potlačeny a výsledek reformy byl takový, 

že vymazal pouze nerovnost mezi obyvatelstvem (Jirásek a Šůla, 1992). Díky této reformě 

se uměle zvýšila hodnota koruny vůči zahraničním měnám, například 1 dolar stál přibližně 

7,20 korun (Palatková a Zichová, 2011). 

1.5 Statistické aparáty 

V této podkapitole jsou shrnuty ukazatele týkající se vývoje trhu s historickými vozidly, 

které slouží také jako podklad investičního rozhodování. Mezi nejznámější indexy na trhu 

s autoveterány patří HAGI index (Historic automobile group international). HAGI index 

je tvořen nezávislým investičním výzkumem se specializací na automobilový sektor 

a je pravidelně (měsíčně) zveřejňován v britském časopise Octane (HAGI, 2017). Cílem 

je vytvořit podklady o instrumentu trhu, které vycházejí z dat více než 100 tis. transakcí 
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a záznamů od výroby automobilu s každodenní aktualizací, jenž jsou získány od soukromých 

investorů, obchodníků, specialistů a z výsledků aukcí (HAGI, 2017). Z důvodu preferencí 

jednotlivých investorů po určitých značkách automobilů se HAGI index odděluje na konkrétní 

větve HAGI P (Porsche), HAGI F (Ferrari), HAGI MBCI (Mercedes-Benz), HAGI TOP 

(výjimečné automobily) a HAGI Top ex P&F (výjimečné automobily bez Porsche a Ferrari) 

(HAGI, 2017). 

Dalším ukazatelem vývoje investičního trhu s automobily (ale i motocykly) 

je HCCI index (Hagerty Collector Car indexes), který má taktéž své sledované podskupiny, 

jako jsou 1950’s american (americké automobily vyráběné v padesátých letech minulého 

století), Affordable classisc (cenově dostupné automobily do 30 000 USD s rokem výroby mezi 

1950 až 1970), Blue chip (TOP 25 automobilů s předvídatelným či pravidelným výnosem, 

tzv. bezpečné investice), British cars, Ferrari, German collectibles (sběratelské automobily 

poválečné německé výroby) a Muscle cars (americké muscle cars vyráběné v šedesátých letech 

minulého století) (Hagerty, 2017a). Mimo jiné nabízí Hagerty (2017b) i možnost vyhledání 

vývoje ceny určitého libovolného automobilu. Ukazatel Hagerty (2017b) na určitý zvolený typ 

automobilu také ukazuje rozdílné peněžní ohodnocení dle stupně zachovalosti. 

Posledním indexem, který stojí za zmínku, je KFLII (Knight Frank luxury investment 

index) sledující vývoj luxusních aktiv v rámci vybraného sběratelského koše (víno, mince, 

hodinky, automobily, obrazy apod.), kde ke každému aktivu je přiřazena váha a cena známá 

ze světových aukcí (Berka, 2016). Tento index je zde uveden pouze informativně, jelikož 

se zabývá vysoce hodnotnými aktivy a ty nejsou cílem této práce. 

1.6 Shrnutí teoretické části 

V první kapitole byly rozebrány nejnutnější teoretické základy investování do reálných 

aktiv, počínaje objasněním a přiblížením pojmu aktivum. Na základě legislativních požadavků 

a požadavků kodexů byly z reálných aktiv vhodných k investování vybrány starší osobní 

dopravní prostředky v zastoupení historických vozidel. Třetí podkapitola byla zaměřena 

na faktory ovlivňující investování (výnos, riziko a likviditu) a možnosti, jak vstoupit 

na investorský trh s historickými vozidly. V další podkapitole byly zmíněny vlastnosti 

historických vozidel a vývoje měny a jejich dopad na cenu historických vozidel. Poslední část 

první kapitoly představila indexy, kterých případný investor může využít, aby zmapoval vývoj 

trhu a cen určitých vozidel, do kterých by chtěl investovat.  
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2 ANALÝZA ASPEKTŮ SPOJENÝCH S INVESTOVÁNÍM DO 

STARŠÍCH POUŽITÝCH OSOBNÍCH DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

V analytické části této práce bude věnována pozornost možnostem vstupu 

na investorský trh. Za pomoci SWOT analýzy bude zhodnocen nejprve vstup na trh cestou 

soukromého investování, poté cesta investování přes fond kvalifikovaných investorů. V další 

podkapitole bude provedena analýza vývoje trhu historických vozidel za posledních přibližně 

deset let. Nejobsáhlejší částí bude poslední podkapitola věnující se analýze vývoje ceny 

historických vozidel především v období minulém, ale i s predikcí na další období, včetně 

rizika. 

2.1 SWOT analýza vstupu na investorský trh 

V této podkapitole bude pozornost věnována možnostem vstupu na investorský trh 

Snahou bude zjistit potenciály možností investování. Ke zjištění potenciálů možností 

bude využito SWOT analýzy, která popisuje silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti 

(O) a hrozby (T). Body SWOT analýzy s váhami a hodnocením byly sestaveny na základě 

rozhovoru se čtyřmi soukromími investory a členem fondu kvalifikovaných investorů. V první 

kapitole bylo uvedeno, že možností, jak vstoupit na investorský trh s historickými vozidly, 

je cesta buď přes kvalifikované fondy investorů nebo cestou soukromého investování. 

Cílem diskuze s výše zmíněnými osobami bylo poznat aspekty obou těchto možností, 

viz tabulka č. 3. 

Tabulka 3 Porovnání možností vstupu na investorský trh 

Investování Soukromé investování Fond investorů 

Minimální kapitál Dle rozhodnutí investora 
1 000 000 Kč (ECC fond) 

2 000 000 Kč (BBI fond) 

Investice do Dle rozhodnutí investora Dle investiční strategie fondu 

Vlastník vozidla Investor Fond (investor určité %) 

Využití vozu nad rámec Jízda, výstavy, srazy… Žádné 

Náklady spojené s držbou Hrazeny investorem Hrazeny fondem 

Zdroj: Classic Investment (2016a), Engine (2016); upraveno autorem 
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Jako další krok k rozhodnutí mezi způsobem investování do historických vozidel 

poslouží podrobnější SWOT analýza. Z této analýzy, která bude provedena zvlášť pro každý 

způsob investování, vyplynou silné a slabé stránky, taktéž případné příležitosti či hrozby, 

které případně analyzovaný způsob investování s sebou nese. Způsob investování, 

který vyplyne z analýzy s vyšším potenciálem, bude použit při návrhu investice v této práci. 

2.1.1 SWOT analýza soukromého investování 

Tabulka č. 4 názorně zobrazuje jednotlivé aspekty jak kladné, tak záporné, 

které se týkají soukromého investování, jenž jsou závislé pouze na možnostech a znalostech 

investora. 

Tabulka 4 SWOT analýza soukromého investování do historických vozidel 

  SWOT – Soukromé investování   

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky   

o Rozhodnutí o výši investice 

a vozidlu 

o Další mimo investorské 

zhodnocení 

o Nehmotná přidaná hodnota 

o Náklady na držbu vozidla (pojištění, 

údržba, parkovací prostory, popř. 

provoz …) 

o Možnost nesprávné investice => 

menší zhodnocení 

o Subjektivní rozhodování o investici 

  

E
x
te

rn
í 

Příležitosti Hrozby   

o Pozitivní ekonomický vývoj 

o Nadinflační zhodnocení v čase 

 

 

 

o Odcizení vozidla 

o Nástrahy obchodu s vozidly 

o Nepříznivý vývoj trhu s historickými 

vozidly 

o Legislativní opatření 

o Ekologické opatření 

  

        

Zdroj: autor 

Z první SWOT analýzy pro soukromé investování (tabulka č. 4) vyplývají jako slabé 

stránky náklady na držbu vozidla, které záleží na možnostech a zkušenostech investora. 

Zakoupené historické vozidlo je nutné parkovat v suchém, tepelně stálém a nejlépe málo 

prašném prostoru. Takovéto vozidlo je nutné zakonzervovat konzervačním olejem či v dnešní 

moderní době nanotechnologií. Pokud je vozidlo občas uváděno do provozu, je nutné brát zřetel 

na degradující vlastnosti provozních kapalin v zaparkovaném vozidle a měnit je alespoň 

v časovém období uváděné výrobcem, aby stále splňovaly parametry z výroby a nebyly 
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případnou hrozbou pro funkčnost vozidla. Těmito kroky se slabá stránka držby vozidla bohužel 

neeliminuje, ale dostane na minimální nákladovou finanční náročnost. S provozem vozidla 

jsou spojeny náklady nejen na provoz samotný (PHM, olej apod.), ale i náklady na pojištění 

odpovědnosti z provozu historického vozidla, havarijní pojištění historického vozidla, testační 

kontroly či kontroly na stanicích technické kontroly, jenž byly popsány podrobněji v první 

kapitole. Bohužel ani tuto slabou stránku spojenou s provozem historického vozidla nelze 

eliminovat, ale pouze snížit její finanční náročnost. Četností provozu historického vozidla 

lze snížit provozní náklady, bohužel ne však fixní náklady, za které lze považovat náklady 

na pojištění odpovědnosti z provozu historického vozidla, havarijní pojištění historického 

vozidla, testační kontroly či kontroly na stanicích technické kontroly. 

Další slabou stránkou je případná špatná volba typu historického vozidla a tedy jeho 

snížená likvidita. Na tuto slabou stránku přímo navazuje subjektivní rozhodování investora, 

který se může nechat unést svými city k určitému druhu historického vozidla (typu, značce, 

zážitku, vzpomínce apod.) a tedy i přehlédnout nelikvidní aspekty vozidla. Subjektivnost 

je personální charakteristikou každého investora a bohužel není instrumentu, jak předcházet 

takovému rozhodnutí. Lze pouze navrhovat, aby stanovené investorské mantinely nebyly 

porušeny a v případě již menšího uvažování o změně raději dané investice zanechat. 

Vlastnictví historického vozidla s sebou nese i hrozbu v podobě odcizení, kterou 

lze eliminovat pojištěním historického vozidla proti odcizení, na plnou výši historické hodnoty, 

ovšem i za určité, ne vždy malé fixní náklady. Další hrozbou jsou nástrahy trhu s historickými 

vozidly, kde je možnost častého střetu s tzv. překupníky, kteří nabízí vozidla napohled krásná, 

často uváděná jako renovovaná, avšak opak je pravdou. Často jde o vozidlo, které skrývá 

nedostatky, neoriginálnost, nefunkčnost dílů apod. Aby takové historické vozidlo nabylo 

na hodnotě a stalo se investicí s možností růstu její hodnoty, je zapotřebí renovace 

do originálního stavu s minimálními odchylkami, která často bývá velice finančně i časově 

nákladná. Hrozbu lze eliminovat tím, že investor nastuduje materiály z doby výroby vozidla 

(servisní manuály, návody k obsluze, dílenské příručky, prodejní katalogy, časopisy, letáky, 

plakáty apod.) či využije při nákupu rady osoby znalé daného typu vozidla. Hrozba z hlediska 

vývoje trhu je každodenní a je možnost pouze vývoj trhu sledovat např. za pomoci indexu 

HCCI či HAGI, které byly přiblíženy v první kapitole. Společně s touto hrozbou souvisí 

i legislativní či ekologická opatření. Legislativní opatření může být ze strany státu či federace 

FIVA a bohužel změnám nastolených těmito subjekty nelze předejít a v případě nějakých 
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nových ustanovení je lze jen dodržovat a tak dále vlastnit historické vozidlo nebo v případě 

nesouhlasu vozidlo odprodat. Ekologická opatření jsou hrozbou především pro provoz 

historických vozidel. Tato hrozba může být například předložena v podobě pohonných hmot 

se zvyšujícím se podílem biosložky bez jejich alternativy pro starší motory, z důvodu snížení 

počtu provozovaných starých vozidel bez ohledu na statut vozidla. 

Naopak silné stránky soukromého investování mimo fondy je rozhodnutí o výši 

investice. Lze investovat nižší částky či stejné částky, ale s rozložením rizika do více 

historických vozidel. Silnou stránkou je v neposlední řadě nehmotná přidaná hodnota, která 

je především tím hlavním aspektem soukromých investorů, proč volí právě tento způsob 

investice a dokáže unést i náklady spojené s držbou historického vozidla. Náklady na držbu 

historického vozidla lze financovat z další silné stránky a to mimoinvestorské zhodnocení, 

do kterého lze zařadit například propůjčení vozidla na televizní natáčení, propůjčení na výstavy, 

ale i jízda na srazy nebo soutěže historických vozidel. Příležitostí soukromé investice 

je pozitivní ekonomický vývoj a možné rychlejší zhodnocení či vyšší prodejní cena 

historického vozidla a především nadinflační zhodnocení v čase. 

Po vytyčení všech bodů SWOT analýzy, které jsou vidět v tabulce č. 4, proběhlo 

přiřazení váhy a ohodnocení. Váha a hodnocení každé vlastnosti byly vynásobeny a sečteny 

za každou oblast zvlášť a nakonec rozděleny do dvou výsledků. Externího a interního, 

ze kterého vyšel potenciál této možnosti investování (viz příloha F). Potenciál vyšel v kladném 

čísle 2,80. 

2.1.2 SWOT analýza investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných 

investorů 

Tabulka č. 5 názorně zobrazuje jednotlivé aspekty možnosti investování přes fond 

kvalifikovaných investorů. Z tabulky vyplývá, že slabými stránkami je především povinná 

minimální výše investice, která byla uvedeno v tabulce č. 3, a odpovídá 1 nebo 2 milionům 

korun. Další slabou stránkou jsou stanovy fondu, tedy především nemožnost 

rozhodnou jak a do jakých typů vozidel budou vložené finance investovány. Potenciální 

investor je pouze před vstupem do fondu s investorským cílem seznámen.  
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Tabulka 5 SWOT analýza investování do historických vozidel prostřednictvím fondu 

kvalifikovaných investorů 

  SWOT – Investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů   
In

te
rn

í 

Silné stránky Slabé stránky   

o Investice bez dalších finančních 

výdajů 

o Pravděpodobnost vyššího 

zhodnocení 

o Výše zhodnocení 10 až 15 %/ 5 až 

7 let 

o Investice fondem, není potřeba 

hlubších znalostí trhu 

o Povinná minimální výše investice 

o Dodržování stanov fondu 

o Volba fondu nikoli investice 

  

E
x
te

rn
í 

Příležitosti Hrozby   

o Likvidní investice 

o Pozitivní ekonomický vývoj 

o Nadinflační zhodnocení v čase 

o Úpadek fondu 

o Nepříznivý vývoj trhu s historickými 

vozidly 

o Legislativní opatření 

  

        

Zdroj: autor 

Hrozbou fondu může být nejistota kolem jeho trvání, protože vložené investice 

jsou ve fondu po dobu 5 až 7 let. Nevhodný vývoj trhu s historickými vozidly je zde zastoupen 

stejně jako u soukromého investování, avšak z důvodu odborné kvalifikace investorů fondu 

a nákupu více hodnotných vozidel není tato hrozba natolik vysoká jako u soukromého 

investování. Legislativní opatření zde nese s sebou vyšší riziko, především z důvodů zákonů, 

která se pro fungování fondu kvalifikovaných investorů mohou v čase měnit a upravovat. 

Silnými stránkami je především investice „bez starostí“, tedy vložení finančního obnosu 

a přenechání odpovědnosti a rizika spojeného s investováním na fondu. Z důvodu společného 

investování přes kvalifikovaný fond, a tedy i disponování s vyšším obnosem financí, je další 

silnou stránkou pravděpodobnost vyššího zhodnocení než u soukromého investování 

a to s plánem 10 až 15 % za 5 až 7 let. Příležitostmi, které externě mohou mít pozitivní vliv 

na investování fondu, je taktéž pozitivní ekonomický vývoj, ale i vyšší likvidita dražších 

historických vozidel a také nadinflační zhodnocení v čase. 

Po vytyčení všech bodů SWOT analýzy, které jsou vidět v tabulce č. 5, proběhlo 

přiřazení váhy a ohodnocení. Váha a hodnocení každé vlastnosti byly vynásobeny a sečteny 

za každou oblast zvlášť a nakonec rozděleny do dvou výsledků; externího a interního, 
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ze kterého vyšel potenciál této možnosti investování (viz příloha G). Potenciál vyšel v kladném 

čísle 2,20. 

2.1.3 Porovnání výsledků SWOT analýzy obou možností investování 

Již u každé SWOT analýzy byl zmíněn potenciál vhodnosti dané možnosti investování 

pro investora. Oba přístupy investování vyšly v kladné hodnotě. Hodnota u soukromého 

investování byla 2,80 a u investování přes fond kvalifikovaných investorů byla hodnota 2,20. 

Rozdíl potenciálu mezi možnostmi investování vyšel ku prospěchu soukromého investování. 

Při bližším rozboru je vidět (viz příloha G), že u investování přes fond kvalifikovaných 

investorů na nižším potenciálu měla především interní stránka investování. Tato situace 

je způsobena hlavně opatrností českých investorů poskytnout fondu vysoký finanční obnos, 

ale i neznalostí možnosti takovéto způsobu investování. Velký vliv na potenciál této možnosti 

měla i nemožnost užití vozidla. Číslo 2,20 v kladné hodnotě však stále značí potenciál k dalšímu 

rozvoji této možnosti investování. Investice do historických vozidel je však specifickým 

investorským počinem, který s sebou nese právě nehmotnou přidanou hodnotu, pro kterou 

si soukromé investování drží prozatím vyšší potenciál. 

2.2 Analýza vývoje trhu historických vozidel 

Analýzu vývoje trhu je zapotřebí zahrnout z hlediska odpovědí na hypotézy týkající 

se názorů, které jsou spojeny s investováním do historických vozidel. 

 

Obrázek 4 Tempo vývoje trhu s autoveterány (Shoffman, 2016); upraveno autorem 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Tempo vývoje trhu s autoveterány (1985 - 2015)

[c
en

a]
 

[rok] 
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Hypotézou H1 je skutečnost známá mezi investory, že „Poptávka po historických 

vozidlech roste více v období nejasnosti vývoje finančního trhu“. Vývoj trhu historických 

vozidel v delším časovém období je zmapován na obrázku č. 4. Z obrázku je patrný stálý růst, 

který se zpomalil na počátku devadesátých let minulého století. Do roku 2000 byl vývoj 

utlumen. Od tohoto roku zvolna trh s historickými vozidly začíná vzrůstat. Přibližně kolem roku 

2010 následuje obrovský „boom“ a poptávka po historických vozech prudce roste. Stávají 

se alternativní investicí. Důvodem je především hypoteční krize v USA z předešlých let, 

která s odstupem ovlivnila i ekonomiku ostatních částí světa, včetně ekonomik evropských 

států. V příloze H je znázorněn vývoj HDP v České republice mezi lety 2006 až 2016, tedy těsně 

před vypuknutím hypoteční krize v USA a po jejím utlumování. Je možné konstatovat potvrzení 

hypotézy H1. Historické automobily jsou vyhledávány investory hlavně v období nejistoty 

na finančním trhu. 

Ke zjištění průběhu vývoje za přibližně posledních 10 let bude využito indexu HCCI. 

U tohoto indexu bude využito všech jím pozorovaných kategorií historických vozidel, 

aby byla potvrzena/ vyvrácena hypotéza H2, že „Směr vývoje ceny historických vozidel nezávisí 

na skupině, do které se vozidlo zařazuje“. K odpovědi na hypotézu H2 bude využito 

následujícího obrázku č. 5 zobrazující pouze směr vývoje cen jednotlivých skupin sledovaných 

historických vozidel mezi roky 2006 až 2016. Podrobnější graf pro každou znázorněnou křivku 

(skupinu vozidel) je zobrazen v příloze I. 

 

Obrázek 5 Směr vývoje cen jednotlivých skupin historických vozidel (Hagerty 2017a 

až 2017g); upraveno autorem 

[rok] 
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Směr vývoje cen skupin historických vozidel 

vozidelvozidel 
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Na obrázku č. 5 je patrný stejný (rostoucí) směr vývoje. Z toho důvodu lze potvrdit 

hypotézu H2. Směr vývoje ceny historických vozidel nezávisí na skupině, do které se vozidlo 

zařazuje. 

Na podrobnějších grafech v příloze I je možné si všimnout, že všechny sledované 

skupiny se ale nevyvíjí stejným tempem. První čtyři skupiny (1950’s American, Affordable 

Classics, British Cars, Muscle Cars) se vyvinuly za sledované období směrem nahoru přibližně 

stejně, tedy o 50 %. Oproti tomu zbylé tři skupiny (Blue Chip, Ferrari, German Collectibles) 

zaznamenaly ve stejném období nárůst v průměru 400 %, tedy osminásobně vyšší než předchozí 

skupiny. 

Vývoj cen historických vozidel stejným směrem také poukazuje i Knight Frank Luxury 

Investment Index, který je možné vidět na obrázku č. 6. Vyobrazuje zhodnocení za poslední 

1 rok (8 %), 5 let (151 %) a 10 let (458 %) v období od r. 2006 do r. 2016. 

 

Obrázek 6 Zhodnocení historických vozidel dle KFLII (Bussinestech, 2016); upraveno 

autorem 

Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 analytici zaznamenali propad růstu trhu 

s historickými vozidly a spekulovalo se na pravděpodobný konec rychlého zhodnocování těchto 

investic (Bruner, 2015). Z posledních nejaktuálnější údajů HAGI indexu znázorněných 

v tabulce č 6 je patrné další posilování trhu v roce 2016 i přes jeho zaváhání na přelomu roku 

2015/2016. 
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Tabulka 6 Nejaktuálnější vývoj cen historických automobilů dle HAGI indexu 

Údaje k lednu 2017 Vývoj 2016 - 2017 

 
 

Údaje k březnu 2017 Vývoj 2016- 2017 

 
 

Zdroj: HAGI (2017); upraveno autorem 

Rostoucí tendence během roku 2016 byla pravděpodobně zapříčiněna otevřením 

čínského trhu pro obchod s autoveterány. Jak je možno vidět na obrázcích v tabulce č. 6, 

v prosinci roku 2016 byl však opět tržní vývoj utlumen. Následný lednový vývoj kladným 

směrem byl ale opět pozastaven prudším propadem během měsíce února. 

Z obrázku číslo 4 a z tabulky číslo 6 je možné vidět, že první zaváhání trhu s historickými 

vozidly nastalo po mnoha letech na konci roku 2015 a druhé zaváhání již na konci roku 2016. 

Dle pozorovaného vývoje lze spekulovat o dalším chování trhu. První pesimistickou 

možností může být, že trh dosáhl hranice svého vrcholu a vývoj cen bude pomalu klesat 

na reálné ceny historických vozidel. Druhou optimistickou možností dalšího vývoje trhu může 

být dočasné zpomalení růstu, které může být reprezentováno krátkodobým kolísavým vývojem 

avšak s rostoucím dlouhodobým trendem. 
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2.3 Analýza vývoje ceny historických vozidel 

V první kapitole bylo zmíněno, do jakých tříd dle roku výroby a dle zachovalosti 

se historická vozidla dělí. V této podkapitole bude prostor věnován analyzování vývoje cen 

vybrané skupiny historických vozidel, které jsou nejvíce cenově dostupné, splňují požadavky 

FIVA a měly by být vhodným investičním reálným aktivem. Pro snadnější orientaci bude 

zkoumána skupina historických vozidel se stavem zachovalosti zařazujícím 

se do třídy 3 a do pořizovací hodnoty 30 000 USD (a v ekvivalentu 27 777 EUR, či 751 000 Kč 

při směnném kurzu ze dne 24. 3. 2017, který bude využíván v celé práci). 

Soubor zkoumaných vozidel splňující předem vytyčené parametry byl náhodně vybrán 

z rejstříku vozidel vycházejícím v periodiku Auto Tip klassik. Dle Segera a Hindlse (1993) 

Velikost náhodně vybraného souboru vozidel byla stanovena za pomoci statistické metody 

maximální přípustné chyby. Velikost souboru byla stanovena na základě vzorce pro rozsah 

vzorku (8), s hladinou významnosti α=0,05 a vyhledaného kvantilu normovaného normálního 

rozdělení pro 95% interval spolehlivosti, který činí 1,645 (Seger a Hindls, 1993). Maximální 

přípustná chyba byla zvolena ve výši 10 %. 

 𝑛 ≥
𝑧2𝜏(1−𝜏)

𝛿2
 (8) 

kde: 

z … kritická hodnota normovaného normálního rozdělení při zvolené hladině 

významnosti 

𝜏 … relativní četnost základního souboru 

𝛿 … zvolená maximální přípustná chyba odhadu 

Po dosazení do vzorce𝑛 ≥ [1,6452 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)]/0,12, jeho výpočtu 

a zaokrouhlení na celá čísla nahoru, se rovnala požadovaná velikost souboru historických 

vozidel číslu 68. Výsledné číslo udává minimální počet historických vozidel, které musí 

být v analyzovaném souboru zahrnuty. Do analyzovaného vzorku bylo vybráno 70 vozidel, 

viz tabulka č. 7. V tabulce jsou zaznamenána přesná označení jednotlivých historických 

vozidel, včetně typu karoserie a rozmezí roků výroby daného typu historického vozidla. 

Pokud není uvedeno jinak, je karoserie typu sedan (limusina).  
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Tabulka 7 Zkoumaný soubor historických vozidel 

Historické vozidlo r.v. Historické vozidlo r.v. 

Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) Roadster 1966-68 Lancia Flaminia Berlina 2.8 1963-70 

BMW 1800 1963-68 Lancia Fulvia Coupé 1965-67 

BMW 700 Cabriolet 1961-64 Land Rover Defender 110 1983-87 

BMW 3.0 S 1971-79 Lotus Elan Series 2 Cabriolet 1964-66 

BMW 520i (E12) 1972-76 Maserati Merak Coupé 1972-75 

BMW 728i (E23) 1979-86 Maserati Quattroporte III 4900 1979-86 

Cadillac Eldorado Cabriolet 1974-76 Mazda RX-7 Coupé 1981-86 

Cadillac DeVille Cabriolet 1965-68 Mercedes 280 SE (W 116) 1972-80 

Chevrolet Bel Air cabriolet 1953-53 Mercedes 250 SE (W 108) 1965-68 

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 1973-73 Mercedes 280 S (W 108) 1967-72 

Chevrolet Camaro SS Coupé 1967-69 Mercedes 190 E (W 108) 1986-87 

Citroën DS 23 Pallas 1972-75 Mercedes 350 SE (W 116) 1972-80 

Citroën SM 1970-72 Škoda Felicia Cabriolet 1959-62 

Citroën DS 19 1962-65 Tatra 603 1957-61 

Datsun 240 Z Coupé 1969-74 Tatra 613 1974-84 

Dodge Challanger R/T Coupé 1969-69 Mini Clubman 1969-82 

Ferrari Mondial QV Coupé 1982-85 Opel Senator A 2.8 S 1978-82 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet 1936-48 Peugeot 203 1948-54 

Fiat 2300 Coupé  1961-64 Porsche 912 Coupé 1965-69 

Fiat 124 Spider (DS) Cabriolet 1982-84 Opel Kadet C GT/E Coupé 1975-77 

Ford Taunus 1948-52 Opel Commodore A 1967-71 

Ford Escort (1100) 1969-74 Opel Commodore B GS/E 1972-77 

Ford Capri 2300 GT Coupé 1974-77 Opel Manta B Coupé 1977-84 

Ford Mustang Fastback Coupé 1967-68 Opel Rekord A (1500) 1963-65 

Ford Thunderbird Cabriolet 1958-60 Opel Rekord C (1700) 1966-71 

Ford Mustang II Coupé 1974-79 Renault 16 1965-70 

Honda Z600 Coupé 1970-74 Rolls-Royce Silver Shadow I 1965-70 

IFA F 8  1949-55 Trabant 601 Universal 1974-87 

Jaguar S-Type 3.8  1963-68 Trabant 601 1974-87 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1  1968-73 Wartburg 353 1966-75 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) Coupé 1968-70 Wartburg 353 Tourist 1968-75 

JEEP MB 1941-49 Volkswagen T2 1967-71 

Jensen Incerceptor Mark II Coupé 1970-73 Volkswagen T3 1979-82 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) Coupé 1972-78 Volkswagen scirocco 2 16V Coupé 1985-87 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 1974-79 Volkswagen Brouk Cabriolet 1200 1954-60 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem 
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V tabulce č. 5 (SWOT analýza investování do historických vozidel prostřednictvím 

fondu kvalifikovaných investorů) bylo uvedeno, že zhodnocení vkladů je za dobu 5 až 7 let 

průměrně o 10 až 15%. Z tohoto hlediska analýza vývoje cen vybraných vozidel z tabulky 

č. 7 byla provedena v období posledních pěti let (2012-2017). Toto pětileté období bylo ještě 

rozděleno na jednotlivé kvartály (viz obrázek č. 7), aby tak byla zaručena větší přehlednost 

vývoje cen historických vozidel. 

 

Obrázek 7 Zkoumaná období vývoje cen historických vozidel (autor) 

Ceny vozidel (viz příloha J, K, L) v období Q3 2012 až Q1 2017 byly získány 

z „Přehledu cen“ (Auto Tip klassik čísla 1/2012 až 1/2017). Z hlediska vysoké náročnosti 

nalezení vozidel ve stavu výborném a zcela zachovalém, byla pozornost zaměřena 

na dostupnější vozidla ve stavu udržovaném, bez větších technických závad a plně schopných 

provozu, u kterých není nezbytně nutná oprava či renovace, aby dostala status historického 

vozidla. Zjištěné ceny byly převedeny dle kurzovního lístku ze dne 24. března 2017 v poměru 

27,02 CZK/ EUR. Ceny historických vozidel v jednotlivých kvartálech v české měně 

jsou zobrazeny v příloze M, N, O. 

Pro každé vozidlo byla nejdříve vypočtena čistá současná hodnota (ČSH) 

(viz příloha P), která ukazuje, zdali a jakou peněžně vyjádřenou hodnotu v průběhu sledovaného 

období vozidlo nabylo/ ztratilo na své původní hodnotě z počátku sledovaného období, 

tedy rozdíl současné hodnoty a investičních nákladů (Veselá, 2007). Ze zkoumané skupiny 

historických vozidel přibližně 93 % vozidel za sledované období nabylo na své hodnotě, 

1 % vozidel negenerovalo růst ani pokles a 6 % vozidel pokleslo na své hodnotě. V porovnání 

s grafem od společnosti Hagerty, která stanovuje index HCCI, je dle jejího vývoje historických 

vozidel do 30 000 USD (751 000 Kč) změna mezi roky 2012 až 2017 přibližně 

5 000 USD (125 000 Kč) (Hagerty, 2017b). Zhodnocení 125 000 Kč za sledované období 

dosáhlo pouze 24 % vozidel ze zkoumaného souboru a je tedy zřejmé, že výběr vhodného 

historického vozidla jako investice v této kategorii není jednoduchý. 

Dalším krokem bylo vypočítání indexu výnosnosti za sledované období jakožto podíl 

současné hodnoty ku investovaným nákladů (Veselá, 2007). Index výnosnosti byl taktéž 

vypočten pro každé vozidlo a uvádí, kolikrát se zhodnotí investice do vozidla (viz příloha Q). 



39 

Čísla indexu, která jsou pod úrovní čísla 1, značí záporné zhodnocení investice neboli ztrátu 

z investovaných finančních prostředků. Důležitou informací plynoucí z tohoto kroku analýzy 

je zobrazení několika aut ze zkoumaného vzorku, které se svým zhodnocením během 

sledovaného období dostala na 2 až 3,7 násobek původní (investiční) hodnoty. 

Jedná se o vozidla, která jsou znázorněna v tabulce č. 8. Ostatní vozidla, která dosáhla indexu 

výnosnosti (Iv) vyšší než 1, v průměru na zkoumaný vzorek nabyla na své hodnotě o 38 %. 

Tabulka 8 Historická vozidla s vysokým zhodnocením 

Historické vozidlo Iv 

Land Rover Defender 110 2,02 

Porsche 912 Coupé 2,23 

Opel Manta B Coupé 2,2 

Honda Z600 Coupé 3,56 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) Coupé 3,08 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 3,71 

Zdroj: autor 

Zajímavostí je nejen zmíněná výše zhodnocení, ale především různé typy vozidel. 

Zmíněná vozidla zahrnují prestižní supersporty, terénní vozidlo, dostupnější kupé ale i lidové 

dvoudveřové vozidlo. Je zde patrné, že zhodnocení vozidla v této kategorii nesouvisí s typem 

karoserie či prestižností značky a není zapotřebí pro zhodnocení investice nakupovat pouze 

dražší vozidla v rámci zkoumané kategorie do 30 tisíc dolarů. 

Na základě následujících výpočtů bylo cílem odpovědět na hypotézu H3, která vychází 

ze zkušeností soukromých investorů: „Investicí do historického vozidla není při přehlížení 

fixních nákladů na držbu zcela zaručeno jeho kladné budoucí zhodnocení investice“. 

A hypotézu H4: „Zhodnocení investice do historického vozidla za období přibližně 5 let činí 

alespoň 10 %“, stanovenou na základě údaje od fondu kvalifikovaných investorů 

BBI a zmíněného v silné stránce SWOT analýzy investování přes fond kvalifikovaných 

investorů. K odpovězení na hypotézu H3 i H4 bylo zapotřebí vypočítání historické výnosové 

míry pro každé vozidlo za každé období zvlášť a dále průměrnou historickou výnosovou míru 

pro každé vozidlo, období a celek. Celé tabulky jsou uvedeny v příloze R a značí teoretickou 

výnosovou míru, aniž by v ní byla zahrnuta nákladová částka na držbu historického vozidla. 

Následující obrázek č. 8 znázorňuje průměrné historické výnosové míry vozidel v jednotlivých 

obdobích a průměrnou historickou výnosovou mírů pěti období 6,48 %. Hypotéza 
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H4 je vyvrácena, protože zhodnocení investice do historického vozidla je v průměru přibližně 

6,5 % za 5 let. Pouze 21 % zkoumaných vozidel dosáhlo zhodnocení 10 a více procent. 

 

Obrázek 8 Průměrná historická výnosová míra (autor)  

V případě, že s historickým vozidlem bude po nákupu zacházeno jako se „sochou“ 

(termín používaný mezi veteránisty, pro odstavení vozidla bez dalšího provozu), je zapotřebí 

zahrnout do výpočtu historické výnosové a průměrné historické výnosové míry ještě náklady. 

Náklady na pojištění v případě odcizení, které pokud majitel vozidla chce sjednat na historickou 

hodnotu (ne amortizovanou v současné době), musí mít platný doklad o vozidle, že prošlo 

veteránskou testací. Náklady na roční pojištění vozidla jsou přibližně 6 000 Kč. Dalším 

nákladovým vstupem bude parkování vozidla v uzamykatelném, zastřešeném, suchém, málo 

prašném a teplotně stálém prostředí. Fixní sazba za takovéto parkovací místo v Praze 

se pohybuje od 1 000 Kč za měsíc. Z hlediska historického vozidla jako „sochy“ činí fixní 

každoroční náklady na držbu minimálně 18 000 Kč. V příloze S lze vidět porovnání teoretické 

průměrné historické výnosové míry (PHVm0) a průměrné historické výnosové míry 

se zahrnutými každoročními fixními náklady na držbu historického vozidla (PHVm1). 

V červených polích jsou záporné (ztrátové) průměrné historické výnosové míry. Pouhých 

34 % vozidel, by svou průměrnou historickou výnosovou mírou dokázala nabývat kladných 

hodnot i přes statické parkování. Z výše zjištěné skutečnosti lze hypotézu H3 vyvrátit, 

a to z důvodu, že 2/3 historických vozidel nebudou generovat kladné zhodnocení investice, 

aniž by nebyly vyrovnány každoroční fixní náklady na držbu vozidla. 

Míra historického rizika měřená směrodatnou odchylkou za 5 období s předpokladem 

vyrovnání nákladů na držbu pro všechna analyzovaná vozidla je znázorněna v tabulce 
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v příloze T. Průměrné historické riziko napříč sledovanou skupinou vozidel dosahuje 9,16 %. 

Skoro polovina vozidel, přesně 31 ze zkoumaného souboru, překračuje průměrné historické 

riziko investice (zvýrazněno světle modrou barvou). Ani u jednoho z těchto rizikovějších 

vozidel nebyl index výnosnosti pod hodnotou 1. Naopak 5 z 6 historických vozidel s indexem 

výnosnosti vyšším než hodnota 2 je právě svým historickým rizikem nad hodnotou 9,16 %. 

Z vývoje cen historických vozidel v průběhu sledovaného období, lze přiřadit příčinu vyššího 

historického riziko právě těm vozidlům, u kterých byl vývoj více kolísavý a přibližoval se tvaru 

sinusoidy. 

Pro predikci dalšího vývoje výnosu historických vozidel bylo využito kalkulace 

očekávané výnosové míry (OVM). Nejdříve bylo zapotřebí stanovit případné scénáře výnosu 

(viz tabulka č. 9). 

Tabulka 9 Kritéria scénářů výnosových možností v procentech 

pokles  stagnace mírný růst vysoký růst 

<-500;0> (0;2> (2;10> (10;500> 

Zdroj: autor 

Poté na základě výpočtu historické výnosové míry byla určena pro vozidla 

pravděpodobnost budoucího vývoje dle četnosti výnosových měr spadajících do jednotlivých 

oblastí vývojového scénáře a zohledněno celkové riziko vypočítané směrodatnou odchylkou. 

Byly tedy predikovány očekávané výnosové míry s horní a dolní hranicí očekávaného rizika 

vývoje (viz příloha U). Vyjma dvou vozidel jsou očekávané výnosové míry optimistické, 

tedy v kladných hodnotách. 

Aby kladné očekávané výnosové míry svojí velikostí pro zhodnocení investice 

postačovaly, je nutné, aby jejich výše byla vyšší, něž hodnota míry inflace. Z dat Českého 

statistického úřadu (ČSÚ) vychází následující obrázek č. 9, zobrazující míru inflace 

od roku 2006 do roku 2016. 
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Obrázek 9 Míra inflace v letech 2006 až 2016 (Český statistický úřad, 2017a); upraveno 

autorem 

Z posledních dat ČSÚ z března 2017 vyplývá, že míra inflace má stále rostoucí hodnotu, 

přibližně o 0,1 až 0,2 % za měsíc. Oproti prosinci 2016 se míra inflace zvýšila v únoru 

o 0,3 % na 1,0 % (ČSÚ, 2017). Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby očekávaná výnosová míra 

historických vozidel na další období byla nejlépe nad 2 %, tedy s rezervou pro další inflační 

přitížení v následujících měsících. 

Při zahrnutí všech zjištěných informací a sestavení kriteriální tabulky pro nejvhodnější 

volbu investice do historického vozidla bude tabulka č. 10 vypadat takto. 

Tabulka 10 Aspekty vhodné volby historického vozidla jako investice 

Průměrná historická výnosová míra p. a. => 6,48 % 

Průměrné historické riziko a očekávané riziko =< 9,16 % 

Očekávané výnosová míra p. a. > 2,00 % 

Ideální zhodnocení za pět předchozích období => 125 000 Kč 

Zdroj: autor 

Při zohlednění těchto hledisek, které jsou málo rizikovou cestou investování 

do historických vozidel a uložení volného finančního majetku z analyzovaného vzorku, 

vyplývá, že těchto hodnot nabyla tři historická vozidla, viz tabulka č. 11 na následující straně.  
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Tabulka 11 Vozidla naplňující kritéria volby vhodného historického vozidla 

  

Citroën 

SM 

Jaguar E-Type 

Series 2 (2+2) 

Coupé 

Maserati 

Merak Coupé 

1970-72 1968-70 1972-75 

Pořizovací cena 2012 [Kč] 432 320 648 480 580 930 

Aktuální cena 2017 [Kč] 689 010 1 107 820 951 104 

Historické zhodnocení [Kč] 256 690 459 340 370 174 

Průměrná historická výnosová míra p. a. [%] 8,59 6,93 8,12 

Průměrné historické riziko [%] 8,46 6,15 7,81 

Očekávané zhodnocení p. a. [%] 9,29 8,48 8,80 

Očekávané riziko [%] 7,85 6,46 7,43 

Zdroj: autor 

Každé z těchto vozidel je něčím zajímavé. V Citroënu SM byl použit velmi výkonný 

motor z tovární dílny automobilky Maserati, bylo technicky vyspělé a aerodynamicky 

tvarované. Jaguar E - Type series 2 je typickým britským sportovním vozidlem s krásným 

aerodynamickým designem. Maserati Merak je dalším dílem rukou známého automobilového 

návrháře Giorgetta Giugiara. Najít specifické souhrnné znaky ovlivňující pořizovací cenu 

u těchto, ale i jiných vozidel ze zkoumaného vzorku, není možné, protože každé zkoumané 

historické vozidlo je specifické svými parametry, karoserií, historickými skutečnostmi apod. 

Lze ale říci, že historicky cenná vozidla jsou taková, které se něčím odlišují od velkosériové 

výroby nebo zbývají v malém počtu zachovalých kusů ze sériové výroby. 

Všeobecným faktem ovlivňující cenu historických vozidel je malosériová výroba, 

úspěšná závodní či výstavní historie, prestiž značky vozidla a skutečný stav vozidla, 

který je v ideálním případě třídy 1, 2 nebo 3 (Classic investment, 2016b). Většina parametrů, 

které zmiňuje Classic investment jsou ale i důvodem vyšších pořizovacích nákladů, 

které vozidla řadí mimo zkoumanou skupinu do 30 tisíc USD. 

2.4 Shrnutí analytické části 

V druhé kapitole byla pozornost nejprve zaměřena k možnostem, jak vstoupit 

na investorský trh s historickými vozidly. Byla provedena SWOT analýza investování 

soukromého i prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů. Oběma variantám ve SWOT 

analýze vyšel kladný potenciál rozvoje. U soukromého investování byl vyšší o 0,40 bodů 
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a je to i důkazem toho, že stále většina investorů v České republice využívá právě tohoto typu 

investování do historických vozidel. V další podkapitole byl zkoumán vývoj trhu s historickými 

vozidly a na základě toho bylo odpovězeno na první dvě hypotézy (H1 a H2). Trh s historickými 

vozidly dle 2/3 ukazatelů (HCCI a KFLII) je stále rostoucí. Index HAGI ale vykazoval 

již zakolísání vývoje trhu s historickými vozidly. Ve třetí podkapitole byl analyzován vývoj cen 

historických vozidel na vybraném souboru vozidel do 30 tisíc USD. Bylo odpovězeno 

na hypotézy H3 a H4. Výsledky analýzy lze shrnout následovně. Ze zkoumaného vzorku nabylo 

na své hodnotě za sledované období 93 % vozidel. Z toho 1/4 svou hodnotu zvýšila 

o 5 tisíc USD. Index výnosnosti vyšší než jedna za celé sledované 5 leté období u historických 

vozidel v průměru značil zhodnocení o 38 %, avšak u šesti vozidel zhodnocení 

bylo 200 až 400 %. Průměrné zhodnocení investice v každé části sledovaného období (1 rok) 

v rámci zkoumaného souboru dosahovalo výše přibližně 6,5 % při riziku málo přesahující 

hranici 9 %. U 21 % vozidel bylo shledáno vyšší historické zhodnocení přesahující 10 %. Z této 

analýzy plyne také skutečnost, že pouhých 34 % vozidel by pouhým svým zhodnocením 

dokázalo překonat náklady na držbu vozidla. U ostatních vozidel je zapotřebí, aby byla schopná 

generovat alespoň minimální zisk ve výši ročních fixních nákladů na držbu, například 

propůjčení do natáčení filmů, reklam, pronájmy na svatební jízdy a podobně. Důležité je, 

aby očekávaná výnosová míra historického vozidla překračovala alespoň 2 % a byla tak na další 

období chráněna před inflací. Z analýzy nelze přesně stanovit charakteristické rysy vozidel 

zkoumané kategorie, dle kterých by se mohlo vycházet v budoucnu pro stanovení, 

zdali se vozidlo po dosažení stáří 30 let stane investičně zajímavé. Lze pouze konstatovat, 

že investičně zajímavé vozidlo musí, kromě vyhovujícího provozního i originálního dobového 

stavu, mít také zajímavou historii a být oproti stejným typům vozidla odlišné například v barvě, 

výbavě vozidla, motorizaci či oblíbenosti investorů apod. Vhodným investičním historickým 

vozidlem je takové, které dosahuje alespoň aspektů stanovených v tabulce č. 10. Jeho průměrný 

roční výnos v minulých letech byl alespoň 6,48 % při riziku nižším než 9,16 % a očekávané 

roční hodnocení v letech následujících bude vyšší než 2 %, při riziku nižší než 9,16 %. 

Jednodušším pohledem na to, zdali vozidlo je vhodné pro investování, je jeho předešlé 

zhodnocení alespoň 125 000 Kč/ 5 let.  
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3 NÁVRH INVESTOVÁNÍ DO STARŠÍCH POUŽITÝCH 

OSOBNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

V této kapitole bude pozornost věnována investování do historických vozidel, 

která tento status naplňují a také do vozidel, která by se mohla v blízké době stát právě 

historickými vozidly, u nichž je možnost předpokladu nárůstu jejich hodnoty. Návrh v první 

podkapitole bude koncipován jako popis vstupu na trh s historickými vozidly soukromou 

investicí. V druhé podkapitole se bude jednat o teoretickou úvahu nad možnostmi vozidel, 

která by se mohla stát historicky ocenitelnými včetně příkladů vozidel české výroby. 

V minulé kapitole bylo zjištěno, že v rámci investiční skupiny historických vozidel 

do 30 tisíc amerických dolarů nelze přesně stanovit charakteristické rysy vozidel. Z tohoto 

důvodu bylo konstatováno, že investičně zajímavé vozidlo musí, kromě vyhovujícího 

provozního i originálního dobového stavu, mít také zajímavou historii a být oproti stejným 

typům vozidla odlišné například v barvě, výbavě vozidla či oblíbenosti investorů. Vhodným 

investičním historickým vozidlem je takové, které dosahuje alespoň aspektů stanovených 

v tabulce č. 10 a jehož zhodnocení bylo alespoň 125 000 Kč za předchozích 5 let. 

3.1 Návrh investování do historických vozidel 

V této podkapitole je vybráno vozidlo, které splňuje podmínky historického vozidla, 

jak bylo popsáno v první kapitole. Další podmínkou výběru, stejně jako v druhé kapitole, 

je pořizovací cena vozidla do 30 000 USD, v ekvivalentu buď 27 777 EUR nebo 750 000 CZK 

dle stejného kurzového přepočtu ze dne 24. března 2017. Avšak volné finanční prostředky 

k investování jsou ve výši 1 milionu korun, aby byla možnost uhradit případné náklady spojené 

s investicí. 

Nejdříve je zapotřebí stanovit, jakou tovární značku vozidla preferovat. U soukromé 

investice do historických vozidel, je nejnutnějším aspektem detailní znalost zvoleného vozidla, 

především detailů a odlišností jednotlivých typů, sérií, výbav. Na základě vlastní preference 

a dřívější úvahy o pořízení amerického historického vozidla je v této podkapitole věnována 

pozornost vozidlu, které je investičně zajímavé a také ve vyhovujícím provozním i originálním 

dobovém stavu. Zajímavostí v historii tohoto vozidla je první modernizace v první modelové 

řade a oproti stejným typům vozidla je v příplatkové sportovní výbavě s lepší motorizací. 

Na základě popisu bylo zvoleno vozidlo značky Chevrolet. Jde o typ vozidla Camaro vyrobené 

v roce 1968, karoserie coupé (označováno jako „hardtop“) a sportovní výbavě 
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s označením SS (Super sport). Pro detailnější rozlišení mezi ostatními podtypy a sériemi vozidla 

Camaro bude následovat popis detailů, na které je zapotřebí se při koupi vozu zaměřit, 

aby bylo zřejmé, že jde o dobové (originální) vozidlo a bylo tak investičně zajímavé a vhodné. 

Zvolené vozidlo Chevrolet Camaro musí být typ 350/257 s označením motoru 

L48 (4BC). Jedná se o 8 válcový motor s uspořádáním válců do „V“ o objemu 

350 ci (5 735 cm3) a výkonu 275 HP (koňských sil). Tato motorizace je označována jako „small-

block engine“, avšak v tomto výkonovém provedení byla nejsilnější motorizaci ze série. U této 

motorizace byly dostupné tři typy převodovky. Dle Fieldse a Sonena (2014) první možností 

byla manuální se třemi rychlostmi, označována M15 (od společnosti Saginaw) 

nebo M13 (od společnosti Borg-Warner), druhou možností byla manuální převodovka se čtyřmi 

převodovými stupni, označována M20 (od společnosti Municie) a třetím typem byla méně častá 

automatická dvou rychlostní převodovka M35, která se spíše montovala do modelu Camaro 

SS396 či Z28. Brzdy tento vůz měl bubnové, pouze příplatkově se montovaly kotoučové brzdy 

na přední nápravu a u verze Z28 byly kotoučové brzdy na všech kolech (Fields a Sonen, 2014). 

Dalšími detaily, které lze zpozorovat při obhlídce vozidla, jsou jeho vzhledové vlastnosti. 

V roce 1968 byla malá změna u bočních skel, která měla přední větrací okénka. Ty zcela 

zmizela a vznikl tak velký prostor po stáhnutí okének sloužící k lepšímu přívodu čerstvého 

vzduchu do kabiny. Tato změna byla nazývána „astro ventilation“ (Fields a Sonen, 2014). 

Změna je porovnána na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10 Porovnání bočních skel u výrobní řady roku 1967 (eBay, 2017a) a 1968 (Bullet 

motorsport, 2010); upraveno autorem 

Dalším lehce pozorovatelným znakem vozidla vyrobeného v roce 1968 je tvar předních 

světel. Hlavní světlomety jsou kulatého tvaru, pomocné světlomety obdélníkového tvaru 

a jsou usazeny v rovné černé masce s chromovým lemováním opisující tvary hlavních 

světlometů. Dle Fieldse a Sonena (2014) výjimka u barvy masky nastala v případě volby barvy 

laku „Tuxedo Black“, poté barva masky byla stříbrná. Porovnání s jinými výrobními roky 

je možné vidět na obrázku č. 11. 
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Obrázek 11 Porovnání uspořádání světel mezi roky výroby 1967 (eBay, 2017a), 1968 

(Legendary motorcar company, 2017) a 1969 (eBay, 2017b); upraveno autorem 

Designovým znakem balíčku SS byly pruhy na karoserii, které v roce 1968 prošly 

také změnou, viz obrázek č. 12. K širokému pruhu přes kapotu se přidal sužující se proužek 

vedoucí skrze lem předních kol až po konec dveří. Do pruhu přibyl popisek objemu motoru 

vozidla. Na vozidle z počátku roku 1968 můžou ještě být pruhy typu D91, ale převážně 

se na tomto modelu vyskytoval typ pruhu D90 (Fields a Sonen, 2014). V roce 1968 pruhy mohly 

být pouze v černé nebo bílé barvě, černé pruhy se kombinovaly s barevným provedením písmen 

C, G, H, K, O, P, T, Y a bílé pruhy byly u barev laků A, D, E, F, J, L, N, R, U, V, Z 

(Fields a Sonen, 2014). Na obrázku č. 12 je také patrné, jak vypadaly nasávací mřížky na kapotě 

pro přívod vzduchu k motoru. (pozn.: Kapota se zvýšeným středem „cowl hood“ 

byla montována zřídka a pouze na Pace car vozy, Z28 a RS/SS výbavy (Fields a Sonen, 2014).) 

 

Obrázek 12 Pruhové rozdílnosti mezi roky 1967 (eBay, 2017a), 1968 (Wikimedia commons, 

2015) a 1969 (eBay, 2017b); upraveno autorem 
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Dalším externím znakem, je barevné provedení laku, které je kódově označeno 

na typovém štítku vozidla. Dekódování štítku bude pozornost věnována později. Na obrázku 

č. 13 jsou vypsané užívané barvy pro rok výroby 1968 a jejich kódové označení i procentuálním 

výskytem na karoserii. 

 

Obrázek 13 Označení barev laku v roce 1968 (Fields a Sonen, 2014) 

Posledním snadno rozeznatelným detailem při pohledu na vozidlo je užití originálních 

ráfků o rozměru 14x6 a krytů kol, případně rally kol (Fields a Sonen, 2014). Na obrázku 

č. 14 je vidět, jak tyto komponenty vypadají. Vlevo je kryt kol s označením SS a na pravé straně 

vzhled rally kola. 

 

Obrázek 14 Kryt kol a rally kolo na vozidlo v roce 1968 (Fields a Sonen, 2014); upraveno 

autorem 

Obrázek č. 15 zobrazuje, jaké byly možné barevné kombinace interiéru a v jakém 

množství se do vozidel montovaly. Dle Fieldse a Sonena (2014) většina interiéru 

pro verzi SS byla v černém provedení i s černým středovým panelem, málo častým doplňkem 

na objednání bylo vyplnění panelu ořechovým dřevem v vertikálním klenutím, jak je možné 

vidět na obrázku č. 16. 
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Obrázek 15 Barevné provedení interiéru 1967-69 (Fields a Sonen, 2014) 

 

Obrázek 16 Interiér s dřevěným panelem (autor) 

Posledním detailem, který není náročný na ověření, je typ pérování. U verze vyráběné 

v roce 1968 bylo pérování zajištěné vícelistými pružinami, které jako u většiny vozidel bylo pěti 

listové a pouze u vozidel s kotoučovými brzdami na všech kolech se přidávaly čtyř listové 

pružiny, které se staly častějšími až v následujícím roce 1969 (Fields a Sonen, 2014). 

Při zkontrolování výše popsaných detailů pro hledaný modelový rok je velká 

pravděpodobnost, že vozidlo je původní. Vhodné je i zkontrolování a dekódování výrobního 

štítku vozidla. Štítek se nachází v motorové části na straně řidiče u čelního skla. 

 

Obrázek 17 Originální výrobní štítek vozidla (Fields a Sonen, 2014) 

Z obrázku (č. 17) výrobního štítku lze vyčíst nad písmeny ST označení 11E. 

Toto označení dle Fielsde a Sosena (2014) upřesňuje výrobu v daném roce, kdy číslo 11 značí 

měsíc listopad, E je poslední týden v měsíci.   
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Kódové označení za písmeny ST značí následující: 

 68 – rok výroby, 

 1 – Chevrolet, 

 2 – Camaro, 

 4 – motor V8, 

 37 – karoserie coupe (Fields a Sonen, 2014). 

Označení LOS značí výrobu v továrně Van Nuys poblíž Los Angeles, případně 

NOR označuje továrnu Norwood v Ohiu (Fields a Sonen, 2014). Číselné označení není shodné 

s VIN vozidla, jedná se totiž o číslo objednávky, dle které vozidlo bylo sestrojeno a následně 

předáváno (Fields a Sonen, 2014). Označení T 564, je dle Fieldse a Sosena (2014) kódem, 

který se nevykazoval vždy přesně, a jeho písmeno značilo den v měsíci, kdy bylo vozidlo 

sestaveno, a číselný kód byl pořadovým číslem vyrobeného vozidla. Písmena TR jak říkají 

Fielsds a Sosen (2014), označují provedení interiéru, kde např. 712 označuje černé provedení. 

Označení PAINT (občas může být i PNT) bylo kódové značení pro rok 1968 písmenné. Od roku 

1969 již se barevná varianta označovala číselně (Fields a Sonen, 2014). Písmenná kombinace 

Y-Y značí barevnou variantu Butternut yellow a dvě stejná písmena vypovídají o tom, že tato 

barva byla na karoserii i střeše stejná (Fields a Sonen, 2014). K písmenu Y se dle Fieldse 

a Sosena (2014) vázalo černé zbarvení pruhů na vozidle. 

Po kontrole originality je nutné zkontrolovat také stav vozidla, aby bylo funkční 

a provozuschopné, zkontrolovat podvozkovou část, především v jaké míře je napadená rzí. 

Dokumenty, které spolu s vozidlem budou k dispozici, jsou ideálním prostředkem, 

který obohacuje historii vozidla. Velmi ceněné bývají také originální manuály nebo seznamy 

náhradních dílů, případně dobové letáky a prospekty. Pokud vozidlo naplňuje veškerá 

očekávání a splňuje veškeré zmíněné parametry, je vhodné pro investici. 

Výše byl zmíněn postup při hledání a vybírání vhodného investičního vozidla. 

Je zřejmé, že veškeré aspekty nelze zjistit dle fotek, ale převážnou většinu ano. To ulehčuje 

práci při vyhledávání a umožňuje tak hledat správně vozidlo přes internetové stránky. 

Při hledání vozidla je největší výběr v rámci USA. I přesto, že náklady na převoz přes oceán 

jsou poměrně vysoké, je vhodné využít specializovaných firem, které se na tento druh služby 

orientují. Využití bude vhodné především z hlediska garance dopravení vozidla a obstarání 
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formálních povinností jako je platba cla, DPH, a jiných poplatků, což je i podloženou smlouvou 

se společností. 

Potom co bude vozidlo dovezeno do České republiky a převzato od zastupující 

společnosti, bude vhodné stát se členem historického klubu, u kterého lze provést historickou 

klubovou testaci vozidla na základě podání žádosti. Dále je zapotřebí nechat vozidlo 

zkontrolovat ve stanici technické kontroly, která při neshledání závad na vozidle vystaví 

protokol potvrzující možnost provozu vozidla na pozemních komunikacích. Následně na žádost 

o provedení testování historického vozidla (viz příloha V, W) a dodání protokolu z STK, 

proběhne krajské testování historického vozidla. Takto bude získán průkaz historického 

vozidla. Na základě osobního rozhodnutí bylo určeno, že vozidlo bude užíváno a nestane 

se tak pouze „sochou“. V tomto případě bude zapotřebí s průkazem historického vozidla 

a technickým průkazem zajít do pojišťovny, aby se sjednalo pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla pro veteránské vozidlo. Po sjednání tohoto pojištění bude již možné nechat vozidlo 

zaregistrovat do registru sportovních a historických vozidel. 

Pražské pracoviště registru historických a sportovních vozidel se nachází jediné 

v Praze – Bohdalci. K registraci bude zapotřebí vyplnit přihlášku k registraci historického 

vozidla (viz příloha X, Y) do registru historických a sportovních vozidel. K tomu předložit 

kladně hodnocenou žádost o provedení testování historického vozidla, barevné fotografie 

historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm (pravo-zadní a levo-přední pohled), doklad o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla a doklad totožnosti. Příslušný úřad vozidlo zaregistruje a předá 

dva kusy veteránské registrační značky s označením 01V xxxx. Tímto se zlegalizuje koupené 

historické vozidlo na provoz po pozemních komunikacích. 

Poslední starostí spojenou s vozidlem před tím, než se z něj bude člověk jen těšit, 

je obstarání výnosnosti vozidla a tím zaplacení hlavně fixních nákladů na jeho držbu 

a v ideálním případě i nákladů na občasný provoz a údržbu. Vozidlo lze poskytovat do castingů 

pro natáčení filmů, seriálů nebo reklamních televizních spotů. Dále je možné s vozidlem 

poskytovat svatební jízdy nebo vyhlídkové jízdy a také vozidlo půjčovat za úplatu na výstavy 

či do muzeí. Nejshovívavější možností pro vozidlo je propůjčení do muzea nebo na výstavu, 

kde vozidlo nebude opotřebeno a naopak o něj bude velice dobře postaráno. Poskytnutí vozidla 

pro natáčení je také vhodnou variantou k získání finančních prostředků na držbu vozidla. 

V tomto případě je nutné počítat nejen s náklady na držbu, ale i s náklady na údržbu po vrácení 

vozidla. Poslední možností výdělku je pronájem vozidla k vyhlídkovým či svatebním jízdám. 
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V takovém případě ale je ale k nákladům na držbu vozidla nutné připočíst náklady na provoz 

a údržbu a také zohlednit vynaložení svého času na řízení vozidla. Ze všech zmíněných variant 

bude zvoleno propůjčení vozidla pro natáčení filmů, seriálů nebo televizních reklam. 

3.2 Návrh investování do vozidel s perspektivou historické cennosti 

Druhou možností investování, která s vyšším rizikem může přinést i vyšší zhodnocení, 

je investování do vozidel, která zatím nenaplňují FIVA požadavky na stáří vozidla. Jedná 

se o vozidla označována jako „youngtimery“, která prozatím nedovršila 30 roku od data výroby. 

Spekulace u těchto vozidel je na delší časové období než v případě již historických vozidel 

a na nejistotu, zdali se vůbec vozidla historicky hodnotnými stanou. 

U drahých vozidel se předpoklad budoucího zhodnocení dá předpokládat s velkou 

pravděpodobností, především pokud se jedná o malosériové vozy, vozy limitovaných edicí, 

upravené vozy vyhlášenými společnostmi a o podobné odlišností oproti sériovým výrobám. 

Takové vozy již před naplněním věkového limitu pro status historického vozidla mají vyšší 

pořizovací hodnotu než 30 tisíc dolarů. Z tohoto důvodu dále spekulace u kategorie drahých 

vozidel nebude prováděna. 

U levnějších vozidel se budoucí zhodnocování dá určit s mnohem menší 

pravděpodobností. Záleží často na preferencích investorů a poptávce po určité značce vozidel 

na trhu. Největším problémem, který je potřeba ale u této spekulace překonat, je nemožnost 

získání zpracovaných vhodných a transparentních ukazatelů, jako je například vývoj ceny 

vozidla, počet provozuschopných vozidel, stav provozuschopných vozidel apod. Každé vozidlo 

je zapotřebí znát detailně, alespoň parametricky tak, jak bylo popsáno v předchozí podkapitole. 

Za těchto okolností není v lidských silách, aby bylo pozorováno veliké portfolium vozidel 

s mnoha továrními značkami. 

V případě této formy investování na základě rozhovoru s několika soukromými 

investory bylo doporučeno, aby případná investice do vozidla proběhla přibližně ve stáří 

vozidla 20 až 25 let od roku výroby. Obrázek č. 18 vysvětluje doporučení investorů a ukazuje, 

jak se stářím vozidla klesá i jeho pořizovací cena. 
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Obrázek 18 Vývoj tržní ceny automobilu od roku výroby (The million dollar goal, 2017); 

upraveno autorem 

V okamžiku dovršení vozidla přibližně 20. roku od roku výroby se zpravidla dostává 

vozidlo na nejnižší tržní cenu. Od 20. roku stáří vozidla je zapotřebí se o vybraný typ vozidla 

zajímat a pozorovat prodejní ceny na trhu, například v bazarech, na aukcích či v inzerci. 

Pokud si investor není jist správnou volbou vozidla, v takovém případě čeká na okamžik 

začátku navyšování ceny vozidla. Pokud navýšená cena do jednoho roku neklesne na nižší 

hodnotu, je vhodné vozidlo zakoupit. Tuto skutečnost životního cyklu běžného vozidla 

zobrazuje obrázek č. 19. 

 

Obrázek 19 Životní cyklus běžného vozidla (Novotný a Kampf, 2015); upraveno autorem 

Na obrázku č. 19 je vidět pomalé zvyšování ceny vozidla od dvacátého roku stáří 

vozidla. S přibývajícím stáří vozidla se jeho cena zvyšuje především z důvodu zmenšování 
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se počtu těchto vozidel. Jelikož se nejedná o výjimečná vozidla, jejich produkce byla v řádech 

tisíců či desetitisíců kusů. Navyšování hodnoty na základě snižování počtu vozidel stejného 

typu není rychlé. Na základě vlastních zkušeností mohu konstatovat, že velkou hybnou silou, 

která tlačí cenu za vozidlo rychle nahoru, je velikost poptávky po takovém vozidle a ochota 

těchto poptávajících vynaložit vyšší finanční prostředky na získání vozidla, než jaká je jeho 

skutečná tržní hodnota. Toho využívají překupníci, kteří mají nemalý podíl na výši ceny. Snaží 

se vozidla prodat za vyšší cenu, která je často nejméně dvakrát vyšší než skutečná cena vozidla. 

Aby návrh investování do vozidel s perspektivou historické cennosti byl i přiblížen 

po praktické stránce, budou dále uvedena vozidla, která by mohla být investičně zajímavá. 

Vozidla budou 20 až 25 let stará, aby se daly předpokládat nízké nákupní ceny. Po odečtení 

stáří vozidla od roku 2017 je nutné se orientovat na vozidla s rokem výroby 1992 až 1997. 

Z českých vozidel připadá v úvahu v těchto letech výroby tovární značka Škoda, kterou mohou 

zastupovat vozy typu Favorit, Forman, Felicia, případně Octavia. Je možná troufalé tyto vozidla 

zařazovat mezi budoucí historicky vyhlížející vozidla na vhodnou investici, ale odůvodnění 

je následující. V dnešní době velmi vzrůstá zájem o vozidla značky Škoda, která ještě 

před pár lety byla opovrhovaná. Zejména se jedná o typy Škody 742 (746), které jsou známé 

více pod označením 105, 120, 125, 130, (135, 136), včetně jejich výbavových modifikací. 

Také na své hodnotě velmi rychle narůstají verze kupé, mezi které patří Škoda Rapid a Garde 

a začínají se rychle stávat nedostatkovým typem. Dle serveru auto.cz (2016) za zvyšujícím 

zájmem o tyto vozidla stojí rostoucí exkluzivita s ubývajícím počtem těchto vozidel, touha 

a poměrně levné pořízení historického vozidla, lepší zhodnocení investice spojené s radosti 

z jízdy oproti spořicím účtům a také vzpomínky z mládí, s čímž se ztotožňují i někteří soukromí 

sběratelé historických vozidel. 

Pokud vývoj tržní ekonomiky bude v následujících letech stále v rostoucím tempu, 

je jisté, že cena nadále u těchto vozidel poroste. S přibývajícími roky bude klesat i počet vozidel 

Favorit, Forman, postupně i Felicia a s delším časovým výhledem i Octavia I, tak jako tomu 

je nyní u předchozích modelových řad. Důležité je, aby tato vozidla byla ve velmi zachovalém 

a historicky přesném stavu. V nejlepším případě s nájezdem do 120 000 Km, nehavarovaná, 

se servisní historií, co nejmenším počtem majitelů atp. Škoda Favorit a Forman byla vyráběna 

v hodně karosářských verzích a akčních výbavách a také byla využívána i policejními složkami 

či hasiči. Jednalo se po dlouhé vývojové době o Škodu s motorem vpředu a poháněnou přední 

nápravou. Forman byl také první porevoluční české kombi, které bylo odpovědí na vozidla 
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ze zahraničí a mířilo především na praktičnost a velikost zavazadlového prostoru. Záleží 

tak na každém investorovi, do jaké výbavy či karosářské verze bude investovat. Škoda Favorit/ 

Forman v zachovalém stavu v posledním roce na bazarových serverech a inzercích atakuje ceny 

mezi 65 000 Kč až 100 000Kč. U Škody Favorit je třeba zmínit modifikace od pražské 

společnosti Metalex s. r. o., která stála u zrodu Favoritu MTX Roadster a jehož design pocházel 

z rukou známého českého designéra Václava Krále (MTX, 2017). Tento typ Škody Favorit 

se prodával před deseti lety v jednom autobazaru na okraji Prahy za 150 000 Kč. Také skoro 

nevídanou modifikací od stejné společnosti MTX s. r. o. je ze Škody Forman vytvořený pick up 

(MTX, 2017). Avšak tyto modifikace byly vyrobeny pouze v malém množství kusů a lze tedy 

předpokládat jejich poměrně vyšší investiční cenu než u klasických verzí vyjíždějících 

z továrny Škoda. U mladšího typu Škoda Felicie, o kterém lze konstatovat, že byl modernizací 

Škody Favorit/Forman, je zajímavým karosářským i designovým typem pick up Fun, 

který se vyráběl pouze ve žluté barvě v kombinací s oranžovými, žlutými nebo zelenými 

nárazníky. Tento model je v posledním roce nabízen k prodeji ve špatném stavu (určeném 

k renovaci) v rozmezí 35 000 Kč až 65 000 Kč. V lepším stavu (bez nutnosti renovace), ovšem 

často s pravostranným řízením z Velké Británie, lze vozidlo sehnat v rozmezí od 130 000 Kč 

do 250 000 Kč. I u Škody Felicie zpracovala společnost MTX s. r. o. málo vídanou karoserii 

typu roadster, avšak oproti Škodě Favorit se jednalo o čtyř dveřový roadster (MTX, 2017). 

Klasické verze Škody Felicie se v posledním roce svou cenou na inzertních a aukčních 

serverech pohybují v rozmezí 20 000 Kč až 40 000 Kč. Poslední zmiňovaným typem byla Škoda 

Octavia I, u které pokles hodnoty stále trvá i přes skutečnost, že by hodnota cena vozidla 

měla být na minimu. Bohužel tomu dopřává přetrvávající tržní poptávka po tomto typu vozidla, 

který je stále vyhledávaným spolehlivým vozidlem s dobrými technickými parametry 

a provozními vlastnostmi. Tento typ by mohl ještě na své hodnotě poklesnout, ale časový 

horizont nelze určit. Je nutné sledovat průběžně vývoj tržní ceny a ve správnou, 

výše již popsanou, dobu zareagovat. 

V 1992 až 1997 se také na českém trhu prodávala vozidla české značky Tatra. Jednalo 

se o poslední vyráběný model Tatra 613-4 a jeho modifikace. Tatra 613 SVOS, 

Tatra 613-4 Mi Long, či úpravy pro vládu, hasiče, ambulanci apod. 

Vyjma českých vozidel značky Škoda a Tatra existuje i mnoho dalších ať evropských 

či mimoevropských vozidel, které jsou zajisté investičně zajímavé do budoucna. 

Jelikož není možné vyjmenovat všechna potenciální vozidla, budou vyzdvižena například 
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vozidla se společným slangovým označením „hothatch“, tedy výkonná třídveřová vozidla. 

Pod toto označení by se mohl zařadit vůz Ford Fiesta XR2i mk3, Ford Escort RS 2000 mk5, 

Peugeot 205 GTi, Volkswagen Golf GTI mk3, Volkswagen Golf VR6 mk3, Alfa Romeo 145, 

Alfa Romeo GTV V6 TB, Citroën Saxo VTR a VTS, Fiat Punto GT, Nissan Sunny GTI-R 

a podobné. Při investici do zachovalého vozidla z této perspektivní skupiny je skoro jisté, 

že se hodnota vozidla bude v budoucnu pouze zvyšovat. 

3.3 Shrnutí návrhové části 

Na základě zjištění v druhé kapitole a dle subjektivní preferenci k americkým vozidlům 

byl jako investiční vozidlo zvolen Chevrolet Camaro SS 1968. V rámci této kapitoly 

byly teoreticky popsané sounáležitosti spojené s investicí do vybraného vozidla včetně 

přihlášení do registru sportovních a historických vozidel, aby s vozidlem mohlo být vyjeto 

na pozemní komunikace. U vybraného investičního historického vozidla byly detailně popsané 

znaky, které určují přesný dobový typ tohoto vozidla a značí jeho historickou cennost. V druhé 

části kapitoly byla přiblížena možnost investování do vozidel po ukončení jejich životního 

cyklu a tedy možnost spekulovat na jejich případné historické zhodnocení. Ideálním 

okamžikem u potenciálního historického vozidla je investice mezi 20 až 25 rokem stáří vozidla 

od jeho výroby, kdy se jeho skutečná cena pohybuje na minimální hodnotě. Z důvodu velikého 

zastoupení potenciálních youngtimerů byly vybrány a uvedeny příklady vozidel české výroby, 

u kterých by se na budoucí zhodnocení mohlo spekulovat i včetně jejich přibližných aktuálních 

tržních hodnot. Tato česká vozidla byla ještě doplněna o skupinu malých vozidel zahrnující 

průřez mnoha automobilových značek s tím, že i u těchto vozidel se může předpokládat 

z důvodu odlišnosti jejich budoucí zhodnocování. 
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4 ZHODNOCENÍ VÝHODNOSTI INVESTOVÁNÍ 

DO STARŠÍCH POUŽITÝCH OSOBNÍCH DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

V této kapitole bude návrh investice do historického vozidla Chevrolet Camaro ze třetí 

kapitoly ekonomicky vyhodnocen a porovnán s jinými alternativy investování, avšak taktéž 

do reálného aktiva. Výsledkem bude zhodnocení výhodnosti investování do starších použitých 

dopravních prostředků oproti zmíněným alternativám, tedy zdali je výhodné investovat 

do historických vozidel či do jiných reálných aktiv. 

4.1 Ekonomické zhodnocení investice do historického vozidla Chevrolet 

Camaro 

V kapitole číslo 3 byl popsán postup nákupu a s tím spojených činností, ke kterým 

se váží určité výdaje. V této podkapitole je tato případná investice vyčíslena ekonomicky 

na příkladu, jako by se investice do vozidla uskutečnila. 

Vozidlo Chevrolet Camaro SS 350 8V 1968 bylo vyhledáno v odpovídajícím stavu 

ve státě Minnesota (USA) za 24 500 USD. K vozidlu byla četná fotodokumentace i video 

provozu a bylo možné pozorovat detaily, které právě byly vyjmenovány ve 3. kapitole. 

Dle výrobního štítku byla shodná barva laku i interiéru. Vozidlo dle jeho stavu se dalo zařadit 

do třetí cenové skupiny historických vozidel. Dle rejstříku ocenění (Auto Tip klassik, 1/2012 

až 1/2017) tohoto historického vozidla ve stavu 3, byla cena uvedena na 27 000 EUR 

(tedy přibližně 29 160 USD). HCCI index od společnosti Hagerty (2017i) vykazoval hodnotu 

28 800 USD pro stav 3. Porovnání nákupní ceny a cen uváděné pro tento stav vozidla 

bylo přívětivé a tedy vyhovující. Dle periodika Auto Tip klassik byl zkontrolován cenový vývoj 

tohoto typu historického vozidla za posledních 5 let. Ve stavu zachovalosti č. 3 byl shledán 

nárůst hodnoty ve výši 9 700 EUR (10 500 USD, 261 900 Kč) (Auto Tip klassik, 1/2012 

až 1/2017). Na základě výše zmíněných hledisek bylo rozhodnuto pro koupi vozidla. Za využití 

služby společnosti na import zboží z USA, tedy i amerických vozidel, byla zprostředkována 

koupě, převoz i vyrovnání celního dluhu. Dle kalkulačního rejstříku pro dovoz vozidel 

byla zjištěna výše nákladů, které jsou nutné vynaložit, viz tabulka č. 12.  
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Tabulka 12 Náklady na přepravu USA – ČR 

Transport prodejce - pobočka 13 900 Kč 

Pojištění přepravy lodí (1,5 %) 9 300 Kč 

Transport lodí USA - ČR 50 400 Kč 

Celkem 73 600 Kč 

Zdroj: Staja (2017); upraveno autorem 

Po dovozu vozidla do České republiky je zapotřebí vyrovnání celního dluhu, do kterého 

spadá zaplacení 10% cla a také 21% DPH. I přesto, že je to zahrnuto ve službě zprostředkovatele 

importu, je vhodné vědět, že clo se počítá z ceny vozidla, ceny dopravy vozidla a ceny pojištění 

dopravy vozidla. DPH se vypočítá z ceny vozidla, ceny vyměřeného cla a ceny služby celního 

deklaranta. Vyměřený celní dluh byl stanoven v tabulce č. 13. 

Tabulka 13 Celní dluh za dovoz vozidla 

Clo 10 % 67 200 Kč 

DPH 21 % 157 300 Kč 

Celkem 224 500 Kč 

Zdroj: autor 

Poslední částka před převzetím vozidla od zprostředkovatele importu byla platba 

za zprostředkovatelskou službu, který činí 12 500 Kč. Vozidlo bylo převzato a dovezeno 

na podvalníku za sjednanou částku 10 Kč/ km ze vzdálenosti 100 km. Tomuto odpovídají 

náklady ve výši 2 000 Kč. Po přivezení a zaparkování vozidla byla provedena registrace v klubu 

amerických historických vozidel za členský poplatek 1 000 Kč. V rámci klubu byla provedena 

klubová testace historického vozidla, která zhodnotila historickou původnost vozidla 

a tato testace byla provedena za 4 400 Kč (zahrnuje dopravu tam i zpět za 3200 Kč). 

Aby se vozidlo mohlo pohybovat po pozemních komunikacích, muselo projít také krajskou 

testací, která stála 1 000 Kč, avšak k tomu bylo zapotřebí také zajistit kontrolu funkčnosti brzd, 

tlumičů atp. na STK za 800 Kč. Na STK i krajskou testaci bylo zapotřebí znovu dovést vozidlo 

na podvalníku za 1 000 Kč (zahrnuje dopravu tam i zpět). S obdrženým průkazem historického 

vozidla bylo zapotřebí zajít do jakékoliv pojišťovny a nechat vystavit pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla. To činí v případě předložení průkazu historického vozidla 1/12 normálního 

pojištění přibližně tedy 1 400 Kč. V tomto okamžiku již k užití vozidla na pozemních 

komunikacích zbývalo pouze provést registraci do registru sportovních a historických vozidel, 
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které stálo 800 Kč. V následujíc tabulce č. 14 je vyhodnocení nákladů spojených od vybrání 

vozidla až po jeho uvedení do provozu. 

Tabulka 14 Náklady spojené s pořízením historického vozidla 

Přeprava vozidla USA - ČR 73 600 Kč 

Celní dluh 224 500 Kč 

Zprostředkovatelská služba 12 500 Kč 

Přeprava vozidla v rámci ČR 6 200 Kč 

Klubová testace 1 200 Kč 

Kontrola na STK 800 Kč 

Krajská testace 1 000 Kč 

Povinné pojištění 1 400 Kč 

Pojištění proti odcizení 6 000 Kč 

Registrace 800 Kč 

Parkovné 12 000 Kč 

Celkem 340 000 Kč 

Zdroj: autor 

Cena historického vozidla činila 612 500 Kč, k tomu bylo zapotřebí připočíst náklady 

spojené s dovozem vozidla do České republiky, náklady na obstarání potřebných ověření 

v České republice a dodatečné pojištění a parkování vozidla na jeden rok. Ekonomická 

náročnost takovéto investiční varianty činí 952 500 Kč. K porovnání je zde uvedena i výše 

ekonomické náročnosti na pořízení historického vozidla, se kterým by bylo zacházeno 

jako se „sochou“. Jednalo by se 943 100 Kč. Rozdíl 9 400 Kč není v poměru k vynaložené 

investici nikterak zásadní. Z toho důvodu je vhodné vynaložit tyto finanční prostředky 

a zaregistrovat vozidlo, aby mohlo být využito i na pozemních komunikacích. 

U historického vozidla bylo provedeno kontrolní porovnání požadovaných hodnot 

stanovené jako vhodné parametry investičního historického vozidla. V tabulce 

č. 18 jsou zřetelné výsledky. Z tabulky č. 15 vyplývá, že požadované hodnoty pro vhodnou 

investici vozidlo splňuje vyjma očekávaného rizika. Ovšem zvýšené riziko lze podstoupit, 

protože očekávané zhodnocení je skoro šestkrát vyšší než požadované. A požadované 

zhodnocení za minulá období je dvakrát tak vysoké.  
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Tabulka 15 Porovnání požadovaných hodnot s hodnotami reálnými 

Požadavek Splněno Hodnota 

Průměrná historické výnosová míra p. a. => 6,48 % ANO 9,88 % 

Očekávané riziko =< 9,16 % NE 11,30 % 

Očekávané výnosová míra p. a. > 2,00 % ANO 11,82 % 

Ideální zhodnocení za pět období => 125 000 Kč ANO 262 094 Kč 

Zdroj: autor  

Pro kontrolu byl ještě proveden propočet výnosové míry v případě ročních nákladů 

na držbu vozidla ve výši 20 000 Kč (parkovného, pojištění proti odcizení, povinného pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, krajské a klubové re-testace) a výsledek nabyl kladné hodnoty 

6,27 %, což řadí vozidlo mezi 1/3 u kterých je zhodnocována investice i přes zohledněné 

náklady na držbu. Je zde ale možnost snížení nákladů v rámci parkování vozidla ve vlastní 

garáži, pokud je investorovi k dispozici, a splňuje vhodné podmínky k parkování vozidla. 

V takovém případě by náklady na parkování mohly dosahovat zlomku vyčíslené ceny 

za pronajaté parkování. 

Ovšem je nutno se zaměřit na pořizovací cenu včetně nákladů. A tuto cenu porovnat 

s cenou rejstříkovou, která značila hodnotu vozidla na trhu historických vozidel a byla brána 

i jako výchozí suma pro výše uvedené analýzy. Rejstříková cena vozidla je 729 000 Kč, 

a konečné náklady na pořízení vozidla byly ve výši 952 500 Kč. Je zde vidět velmi vysoký 

rozdíl, který je 223 500 Kč. 

Inflační znehodnocování u historických vozidel nehrozí, proto nebude bráno na zřetel. 

Optimistická varianta bude počítána s očekávanou teoretickou výnosovou mírou, která činí 

11,82 %. V optimistickém případě, že se nadále bude zvyšovat hodnota vozidla stejným 

tempem, za rok by vozidlo mělo být v průměru zhodnoceno o 86 200 Kč. Při úvaze ceny 

nad rámec rejstříkové hodnoty (223 500 Kč) by takto vynaložené náklady měly být navráceny 

ve zhodnocení vozidla za 2,5 roku. Jsou zde však také každoroční fixní náklady na držbu 

(20 000 Kč). V takovém případě by vozidlo bylo zhodnoceno ročně v průměru o 9,07 %, 

tedy pouze o 66 200 Kč, což by vynaložené náklady k pořízení (doprava apod.) navrátilo 

až za necelých 3,5 let. Za 10 let držby při optimistickém vývoji zhodnocení byl čistý výnos 

430 300 Kč. 
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Z výše uvedeného ekonomického propočtu je vidět, že investice do historického vozidla 

a její investiční zhodnocení je dlouhodobější záležitostí, kdy ziskové zhodnocení začíná 

generovat až přibližně ve 4. roce držby vozidla a to zajisté za předpokladu pozitivního vývoje. 

Pokud by investor chtěl uspíšit zhodnocování investice, je zapotřebí, aby vozidlo produkovalo 

zisk, tedy propůjčovat na natáčení reklam, filmů atp. V případě, že by vozidlo každoročně svým 

pronájmem umožnilo vyprodukovat zisk na úhradu fixních nákladů, náklady spojené 

s pořízením by byly navráceny po 2,5 letech a za deset let držby by při optimistickém vývoji 

zhodnocení byl čistý výnos 646 500 Kč. 

Poslední varianta nejvyššího zhodnocení v rámci 10 let spočívá v generováním ročního 

zisku vozidlem alespoň ve výši fixních ročních nákladů na držbu včetně 1/ 10 nákladů 

spojených s pořízením vozidla. V takovém případě by při optimistickém vývoji bylo za deset 

let vozidlo zhodnoceno o čistých 862 200 Kč. 

Je na vůli investora, jak moc své historické vozidlo chce zatěžovat a také jaké příležitosti 

k ziskovosti vozidla trh nabídne. Historické vozidlo je vhodným uchovatelem investovaného 

finančního obnosu, které dokáže uchránit před inflačním znehodnocováním a navíc investorovi 

poskytnout zhodnocení investice a příjemný požitek z držby a provozu takového vozidla. 

4.2 Alternativy investice do historických vozidel  

V předešlé podkapitole bylo ekonomicky vyhodnoceno investování do zvoleného 

historického vozidla. Je mnoho investorů, kteří by historické vozidlo jako investici z různých 

hledisek nevyhledali, avšak nabízí se otázka, zda jsou historická vozidla investičně 

zajímavějšími než jiné, běžnější investiční možnosti. Pro porovnání bylo zvoleno investování 

do zlata a do nemovitostí. 

4.2.1 Investice do zlata 

Dle české mincovny (2017a) investice do zlata je konzervativní formou investování 

s potenciálem vyššího zhodnocení než mnoho jiných komodit. Česká mincovna (2017a) zlato 

doporučuje také jako jistotu a zmiňuje, že investiční zlato v podobě slitků lze zpeněžit po celém 

světě. Investiční zlato lze pořizovat ve formě zlatých slitků, zlatých mincí České národní banky, 

zlatých mincí České mincovny, zlatých investičních medailí či zlatých investičních 

zahraničních mincí (Česká mincovna, 2017a). Výhodou je, dle zákona o dani z přidané hodnoty 

(Česko, 2004c), že zlato ve tvarů certifikovaných slitků s ryzostí minimálně 995 tisícin, 
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s vyraženým číslem, označením výrobce, ryzosti a hmotnosti je stejně jako investiční mince 

osvobozeno při pořízení od platby daně z přidané hodnoty. 

Nejčastějším hmotnostním označením investičního zlata je trojská unce (oz), která váží 

přibližně 31,1 g (Česká mincovna, 2017b), avšak slitky jsou především udávány v gramech, 

v řádech 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g a 1 000 g. Známé jsou také 

ingoty o hmotnosti 12,5 kg. Nejoblíbenější váhou slitku mezi investory je dle České mincovny 

(2017b) 31,1 g (1 oz). Označení ryzost u zlata se využívá spíše ve šperkařství, v investičním 

spektru se využívá hodnocení pomocí tisícin a vypovídající hodnota 999,9/ 1000 odpovídá 

24 karátovém zlatu (Česká mincovna, 2017b). Dle české mincovny (2017b) je cena investičního 

zlata odvozována od aktuální ceny na londýnské burze. 

 

Obrázek 20 Průměrná hodnota zlata v letech 2006 až 2016 (Kurzy.cz, 2017a), upraveno 

autorem 

Z obrázku č. 20 je patrný růst hodnoty zlata. Ve sledovaném období hodnota zlata 

vzrostla více než dvakrát i přes zaznamenaný pokles. Na grafu je vidět určitá nestálost, kterou 

podotýká i investiční specialista Martin Tománek v článku Vladimíra Zuzáka (2014), jenž říká, 

že jistota ve zlatu je rozšířeným omylem mezi veřejností. Martin Tománek podotýká, 

že v dlouhodobém horizontu se zlato v kolísavosti umisťuje na druhé příčce hned za akciemi 

a ani dlouhodobý výnos zlata není vysoce nad inflací, v průměru je výše přibližně 

o 1 % (Zuzák, 2014). 

Jelikož se zlato obchoduje primárně na londýnské burze avšak v amerických dolarech, 

v České republice pro investory je také zásadním parametrem síla české koruny vůči 

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[cena Kč/ 1 oz]
Průměrná hodnota zlata v letech 2006 - 2016

min průměr max trend

[rok] 



63 

zahraničním měnám, především americkému dolaru. Po ukončení intervence 

ČNB 6. dubna 2017, lze spekulovat na posilnění české koruny a následné mírné zlevnění zlata. 

Při pohledu na vývoj zlata na konci dubna 2017 a počátku května 2017 (obrázek č. 21), je vidět 

zakolísání hodnoty zlata. Po ukončení intervencí česká koruna vůči americkému dolaru posílila 

o 1 korunu. 

 

Obrázek 21 Vývoj zlata v měsících březen a duben 2017 (Kurzy.cz, 2017b); upraveno autorem 

 Při zakolísání je vhodný okamžik pro investování. Ovšem v dlouhodobém pohledu 

na celý vývoj, oproti roku 2006, kdy 1 oz byla na hodnotě přibližně 13 000 Kč, je zakolísání 

v dubnu 2017 velice mírné, protože hodnota zlata dosahuje přibližně 30 000 Kč/ 1 oz.  

 

Obrázek 22 Vývoj hodnoty zlata za posledních 60 let (Bambásek, 2016); upraveno autorem 

[r
o

k
]



64 

Pokud i přesto proběhne investice do zlata, je nutné vědět, jak dlouho zlato držet. 

Z obrázku č. 22 je zřejmé, že hodnota zlata za posledních 60 let neustále roste, ale jsou období 

(znázorněné pod modrou čarou), které při běžném spoření vynesou více. Většina investorských 

názorů se shoduje na držbě zlata v délce minimálně 5 až 10 let. 

Australská bankovní skupina ANZ věří, že zhodnocování zlata poroste a v roce 

2030 by mohlo atakovat hranici 2 400 USD/ 1 oz, dokonce i odvážnější tvrzení uvedl World 

Gold Council, který říká, že hodnota zlata překročí dokonce hranici  

3 200 USD/ 1 oz (Zahradníková, 2015). V roce 2017 hodnota zlata je přibližně  

1 200 USD/ 1 oz. V takovém případě by hodnota zlata za 13 let vzrostla o přibližně 250 %. 

Zdali je toto tvrzení je možné se přesvědčit až v roce 2030. Ale pokud se vezme u úvahu vývoj 

hodnoty zlata v obrázku č. 18, jeho zhodnocení přibližně za 10 let dosahuje 230 %. 

Při zprůměrování jde o hodnotu 23 %/ 1 rok, a tedy za 13 let by hodnota zlata od roku 2006 

mohla dosahovat skoro 300 % původní hodnoty. Z tohoto hlediska se tvrzení výše zmíněných 

institucí může brát jako opodstatněné a ne nemožné. 

Při investici přibližně stejné částky (611 475 Kč), jako za kterou bylo zakoupeno 

historické vozidlo, by bylo možné zakoupit 19 uncí a 2 g zlata. Jelikož by se jednalo 593 g zlata, 

není třeba uvažovat náklady na držbu. V případě, že zlato nebude investor uschovávat doma, 

nabízí se například uložení v bezpečnostní schránce, kdy náklady na její využití  

činí 1 500 Kč/ rok. Za 10 let držby, které jsou všeobecně doporučeny, při optimistickém 

zhodnocování jako doposud, by hodnota zlata vzrostla přibližně na 1 407 000 Kč po odečtení 

nákladů na uschování v bezpečnostní schránce a konečná teoretická částka by byla 

1 392 000 Kč. Čistý výnos by za 10 let držby při optimistickém vývoji zhodnocení činil 

780 525 Kč. 

Výhodou investičního zlata, oproti historickým vozidlům a následně i nemovitostem, 

je možnost nákupu do menších hodnotách (hmotnostech). Lze tímto způsobem průběžně 

vkládat finanční prostředky, které jsou v přebytku do investičního zlata místo vkladů na spořicí 

účet. Výhodou je i možnost odprodeje zlata, která je oproti odprodeji historického vozidla 

či nemovitosti rychlejší a tedy i více likvidní. 

4.2.2 Investice do nemovitostí 

Dle Vladimíra Zuzáka (2014), znamenají investice do nemovitostí v dlouhodobém 

časovém horizontu jistou, ovšem je důležité, aby nemovitost byla ve vhodné lokalitě, 

https://www.patria.cz/komodity/kov/AU/zlato.html
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která především určuje a udržuje cenu nemovitosti. Ceny nemovitostí v jednotlivých lokalitách 

České republiky jsou zobrazené na obrázku č. 23 a č. 24. 

 

Obrázek 23 Cena bytových jednotek dle lokality (Gekon, 2017) 

 

Obrázek 24 Cena domů dle lokality (Gekon, 2017) 

Legenda k obrázkům č. 23 a 24:  

bytové jednotky: domy: 

světle modrá – méně než 10 000 Kč/ m2, 

světle fialová – 20 001 Kč až 25 000 Kč/ m2, 

tmavě fialová – 40 001 Kč až 45 000 Kč/ m2, 

sytě růžová – 60 001 Kč až 70 000 Kč/ m2, 

bez barvy – různé ceny dle lokality, 

světle modrá – 10 001 Kč až 15 000 Kč/ m2, 

střední modrá – 15 001 Kč až 20 000 Kč/ m2, 

tmavě modrá – 20 001 Kč až 25 000 Kč/ m2, 

tmavě fialová – 25 001 Kč až 30 000 Kč/ m2, 

sytě růžová – více než 90 000 Kč/ m2, 

bez barvy – různé ceny dle lokality 

(Gekon, 2017). 
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Dle Zuzáka (2014) nejvýhodnější lokalitou k investici do nemovitosti jsou rezidenční 

oblasti Prahy a Brna. To potvrzují i výše zobrazené mapy. Legenda zobrazuje náročnost lokalit 

na investici dle podlahové výměry bytových jednotek či domů. 

 

Obrázek 25 Vývoj cen nemovitostí v letech 2011 až 2016 (Hypoteční banka, 2017); upraveno 

autorem 

Z obrázku č. 25 je vidět, jak se za posledních 5 let zvýšila hodnota domů a bytových 

jednotek o 11 %. Hodnota rodinných domů ale rostla pozvolněji a delší časové období. 

U bytových jednotek je patrný vyšší růst až od roku 2014. Růst potvrzuje i server AliaWeb 

(2017), který i dodává, že tento růst byl největší v rámci Evropské Unie. 

Už jen z výše cen za m2 a prozkoumání výhodných lokalit se zaměřením na bytovou 

jednotku či dům v dobrém stavu bez nutnosti rekonstrukce je zřejmé, že finanční náročnost 

na investici nebude srovnatelná s výdaji u historického vozidla. Naopak bude několikanásobně 

vyšší. Pokud by investor chtěl investovat milion korun, musel by se navíc zatížit hypotečním 

úvěrem, aby na investičně výhodný dům nebo bytovou jednotku dosáhl. Dle serveru 

AliaWeb (2013) se bude vycházet z toho, že výhodná lokalita koupě bytové jednotky v Praze 

bude nedaleko centra města, ve Vršovicích. Z této části je časová náročnost městskou 

hromadnou dopravou do centra přibližně 15 minut. Dle téhož serveru je největší zájem o střední 

bytové jednotky s parametry 2+kk o podlahové výměře 50 až 60 m2. U menších bytů roste 

poptávka a tedy i ceny nájmu jsou za čtvereční metr vyšší než v případě větší bytové jednotky 

(AliaWeb, 2013). Při investici do bytové jednotky 4 000 000 Kč, za kterou by se v této lokalitě 

požadovaná bytová jednotka mohla zakoupit, by při hypotečním úvěru na 3 mil. Kč na 30 let 
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byla výše měsíční splátky nejméně 12 000 Kč, a v konečné fázi by investor zaplatil za hypoteční 

úvěr 4 320 000 Kč (Wustenrot, 2017). Aby investor nebyl zatížen měsíčními splátkami, musel 

by zajistit pronájem bytové jednotky alespoň ve výši měsíční splátky. V optimistickém případě, 

kdyby nadále vývoj hodnoty nemovitostí rostl v průměru o 11 % za 5 let, sazby hypotečního 

úvěru byla fixní, jakoukoli zbytkovou hodnotu hypotečního úvěru byla možné splatit najednou 

(i např. s 15% přirážkou ke zbytkové hodnotě), také byl zajištěn stálý pronájem bytové jednotky 

za částku odpovídající měsíční splátky a po 10 letech by se bytovou jednotku podařilo prodat 

maximálně za částku o 0,5 mil. Kč nižší než trhem zhodnocenou v předchozích letech, čistý 

výnos investice po 10 letech by mohl být 1 milion Kč. 

Avšak takto přívětivé s stabilní tržní prostředí nedokáže trvat dlouho. Z tohoto důvodu 

(v případě investice 1 mil. Kč) nejsou nemovitosti tím správným způsobem zhodnocení, 

především z hlediska zatížení investora hypotečním úvěrem a vysokou náchylností na nejistotu 

mnoha skutečností. 

4.3 Shrnutí výhodnosti investování historických vozidel 

V poslední kapitole byly ekonomicky vyhodnoceny tři možnosti investování 

do reálných aktiv. Pro všechny možnosti investování byly uvolněny finanční prostředky ve výši 

1 000 000 Kč a stanovena společná časová hranice 10 let od pořízení reálného aktiva, při které 

se vyhodnocovala výnosnost investice. 

Historické vozidlo bylo pořízeno z USA za 612 500 Kč. Bohužel především náklady 

spojené přepravou vozidla a uhrazením poplatků v České republice zvýšily celkovou investici 

na 952 500 Kč. U zkoumaného historického vozidla byly tři možnosti vývoje zhodnocení 

za 10 let. V případě odstavení vozidla bez dalšího provozu vozidlo začalo generovat zisk 

až po uplynutí 3,5 let. V takovém případě do 10 let by se investice zhodnotila o 430 300 Kč. 

Pokud by historické vozidlo bylo využito alespoň tak, aby každoročně generovalo navíc 

pronájmem zisk ve výši fixních nákladů na držbu, náklady spojené s investicí 

by byla vyrovnány již po 2,5 letech. V takovém případě do stanovené hranice 10 let 

by zhodnocení investice činilo 646 500 Kč. Poslední variantou zhodnocení v rámci 10 let je zisk 

alespoň ve výši fixních ročních nákladů na držbu včetně 1/ 10 nákladů spojených s pořízením 

vozidla. V takovém případě by při optimistickém vývoji bylo za 10 let vozidlo zhodnoceno 

o 862 200 Kč. Velkou předností investice do historického vozidla stále zůstává nehmotná 

přidaná hodnota, která u ostatních reálných aktiv nebyla shledána. Vozidlo lze využívat 
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na veteránské srazy, závody, ale i letní projížďky po krásách nejen České republiky. 

Vlastnictvím historického vozidla si jeho majitelé často plní jejich dlouholeté sny. 

Alternativou investice do historického vozidla je stále investiční zlato. Do investičního 

zlata byla investována částka 611 475 Kč, za kterou bylo pořízeno 593 g této komodity. 

Při optimistickém výhledu by ve sledovaném období za 10 let držby investiční zlato generovalo 

zhodnocení investice 780 525 Kč. Jde skoro zhodnocení, které je o přibližně 82 000 Kč nižší 

než u historického vozidla. Je nutné připomenout, že se jedná o optimistické zhodnocení a také 

to, že trh s investičním zlatem je oproti trhu historických vozidel velmi kolísavým. Investiční 

zlato má oproti historickým vozidlům (případně nemovitostem) velikou pozitivní vlastnost. 

Investice do zlata je možná po malých částkách a je v případě potřeby uložených peněz více 

likvidní. 

Druhou alternativou porovnání s investicí do historického vozidla byla investice 

do nemovitosti v Praze, v městské části Vršovice. Jednalo se o bytovou jednotku o pořizovací 

hodnotě 4 000 000 Kč. Investice byla ve výši celého 1 000 000 Kč uhrazena z vyhrazených 

zdrojů investora. Zbylé 3 000 000 Kč byly financovány zprostředkovaným hypotečním úvěrem. 

Se stanovenými mnoha optimistickými podmínkami za desetiletou držbu nemovitosti 

by investor mohl očekávat zhodnocení investice ve výši 1 000 000 Kč. Ovšem je zde rozpor 

v pořizovací ceně oproti historickému vozidlu či investičnímu zlatu. Nemovitost jako vhodnou 

investici v rámci požadované částky do 750 000 Kč (možno navýšeno až na 1 000 000 Kč) 

není možné zakoupit. Z tohoto hlediska není možné ani porovnávat s předchozími možnostmi 

investování a lze ji jako alternativu zcela vyloučit. 

Na základě zjištěných skutečností spojených s investováním do vybrané skupiny 

historických vozidel, jejich ekonomického vyhodnocení a porovnání s investičním zlatem, 

lze historická vozidla považovat za investičně vhodná a zajímavá reálná aktiva. Investici 

do historických vozidel s pořizovací hodnotou do 750 000 Kč mohu doporučit investorům, 

kteří hledají dlouhodobé uložení volných finančních prostředků, se kterým je spojená ochrana 

investovaných finančních prostředků proti inflačnímu znehodnocování. Další výhodou 

historických vozidel oproti investičnímu zlatu je menší náchylnost na tržní výkyvy. V případě 

dlouhodobé držby mají historická vozidla či „youngtimery“ i s poměrně nízkou pořizovací 

hodnotou vysoký potenciál stát se mnohonásobně cennějšími.  
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ZÁVĚR 

V první kapitole byla popsána teoretická východiska investování do reálných aktiv. 

Dále byl vysvětlen pojem reálné aktivum, mezi které se řadí starší osobní dopravní prostředky. 

Zastupující skupinou starších použitých osobních dopravních prostředků byla zvolena 

historická vozidla. Termín historické vozidlo byl následně v další části kapitoly přiblížen 

na základě legislativy a kodexů toho se týkajících. Třetí část první kapitoly byla zaměřena 

na výnos, riziko a likviditu, jakožto faktory, které ovlivňují investiční rozhodování. V první 

kapitole byly také popsány možnosti vstupu na investorský trh historických vozidel a přiblížena 

cena historických vozidel v souvislosti s jejich opotřebením a stavem. Dále byly zmíněny 

statistické aparáty, které se dají využít při výběru správné volby investování právě do použitých 

starších osobních dopravních prostředků. Kapitola byla zakončena shrnutím celé části. 

Ve druhé kapitole byla provedena analýza aspektů spojených s investováním právě 

do starších použitých osobních dopravních prostředků. V rámci kapitoly byla provedena 

SWOT analýza možností vstupu na investorský trh, včetně vyčíslení potenciálů. Na základě 

srovnání výsledků SWOT analýzy bylo vybráno pro třetí kapitolu využití varianty vstup 

na investorský trh soukromím investováním. Další částí druhé kapitoly byla analýza vývoje 

trhu historických vozidel, která zahrnovala všechny skupiny pozorovaných vozidel 

dle statistických aparátů zmíněných v první kapitole. V rámci této části byla potvrzena první 

hypotéza, že poptávka po historických vozidlech roste více v období nejasnosti vývoje 

finančního trhu. A také byla potvrzena druhá hypotéza, že směr vývoje ceny historických 

vozidel nezávisí na skupině, do které se vozidlo zařazuje. Následně byla provedena analýza 

vývoje ceny historických vozidel na náhodně vybraném reprezentativním vzorku. Při této 

analýze, ale se již vzorek zahrnoval historická vozidla, která jsou investičně nejvíce dostupná 

a mohou být tak záměrem každého investora. V této části byla potvrzena i třetí hypotéza, 

že investicí do historického vozidla při přehlížení fixních nákladů na držbu není zcela zaručeno 

jeho kladné budoucí zhodnocení investice. Čtvrtá hypotéza, že zhodnocení investice 

do historického vozidla za období přibližně 5 let činí alespoň 10 %, byla vyvrácena. Všeobecné 

faktory ovlivňující cenu historických vozidel jako jsou malosériová výroba, závodní historie, 

výroční modely apod. jsou ovšem důvodem vyšší pořizovací ceny, která také byla mnohem 

vyšší než cena u zkoumaných vozidel. Z analýzy tedy vyplynulo, že nalezení souhrnných 

specifických znaků ovlivňující pořizovací cenu ve zkoumaném vzorku nelze naleznout, protože 

každé historické vozidlo je specifické svými parametry, karoserií, historickými skutečnostmi 
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apod. Lze ale říci, že historicky cenná vozidla jsou takové, které se něčím odlišují 

od velkosériové výroby nebo zbývají v malém počtu zachovalých kusů ze sériové výroby. 

Na základě analýzy ceny vzorku historických vozidel bylo stanoveno, že vhodné investiční 

historické vozidlo, které může být bezstarostnou investicí, by mělo generovat průměrný roční 

výnos 6,48 % za 5 let při riziku nižším než 9,16 % a vynést zhodnocení alespoň 125 000 Kč 

za 5 let. 

 Třetí kapitola byla zaměřena na investování do starších použitých osobních dopravních 

prostředků. Na základě analýzy plynoucí z předchozí kapitoly byl proveden výběr historického 

vozidla návrh soukromého investování do vybraného historického vozidla. Jako investičně 

vhodné historické vozidlo splňující cenový strop 750 000 Kč hodnoty vozidla, bylo na základě 

aspektů a subjektivní volby zvoleno vozidlo Chevrolet Camaro SS z roku 1968. Investice 

do zvoleného historického vozidla byla popsána jako skutečný vstup na investorský trh. 

Ve druhé části této kapitoly bylo dle životního cyklu vozidel zjištěno, že vhodná doba investice 

do starších používaných osobních dopravních prostředků je mezi 20 až 25 roky stáří od výroby. 

A z tohoto hlediska byly vypsány návrhy investování do vozidel především českých značek, 

která se vyráběla v letech 1992-1997 (nejsou zatím historická) a mají potenciál k budoucímu 

zhodnocování. Kapitola třetí byla zakončena shrnutím návrhové části. 

Čtvrtá kapitola byla zaměřena na ekonomické zhodnocení výhodnosti investování 

do starších použitých dopravních prostředků. Ekonomicky byla vyčíslena investice 

do historického vozidla Chevrolet Camaro SS 1968, která byla popsána ve třetí kapitole. 

Pro porovnání byly zvoleny dvě alternativy reálných aktiv, které zastupovalo investiční zlato 

a nemovitosti. U obou alternativ byla stanovena výnosová míra a očekávané finanční 

zhodnocení investice při optimistickém vývoji trhu. Následně investice do historického vozidla 

byla porovnána s investicí do zlata. Porovnání s nemovitostí nebylo možné z hlediska 

několikanásobně vyšší pořizovací hodnoty bytové jednotky, která převyšovala finanční 

prostředky pro investici. 

Cílem této práce bylo na základě zjištěných skutečností spojených s investováním 

a v porovnání s jinými vybranými reálnými aktivy posoudit, zda jsou historická vozidla 

vhodným reálným aktivem pro investování. Prostřednictvím posouzení vybraných investičních 

reálných aktiv zejména ve třetí a čtvrté kapitole byla zjištěna výhodnost investování 

do historických vozidel. Historická vozidla lze považovat za vhodná a investičně zajímavá 

reálná aktiva. Investici do historických vozidel s pořizovací hodnotou do 750 000 Kč mohu 
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doporučit investorům, kteří hledají dlouhodobé uložení volných finančních prostředků, 

se kterým je spojena ochrana investovaných finančních prostředků proti inflačnímu 

znehodnocování. Historická vozidla jsou také méně náchylná na tržní výkyvy oproti jiným 

reálným aktivům. 
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Příloha A Žádost o vydání průkazu identity FIVA (strana 1. a 2.) 

 

 

Zdroj: FKHV ČR (2017)  



 

 

Příloha B Žádost o vydání průkazu identity FIVA (strana 3. a 4.) 

 

 

Zdroj: FKHV ČR (2017)  



 

 

Příloha C Identifikační průkaz vozidla FIVA 

 

 

Zdroj: Asociace klubů historických vozidel (2017)  



 

 

Příloha D FIA Historic Regularity Car Pass (strana 1. a 2.) 

 

 

Zdroj: Autoklub České republiky (2012b)  



 

 

Příloha E FIA Historic Regularity Car Pass (strana 3. a 4.) 

 

 

Zdroj: Autoklub České republiky (2012b)  



 

 

Příloha F SWOT analýza soukromého investování do historických vozidel 

SWOT analýza  

Soukromé investování 

Silné stránky Váha Hodnocení   

Rozhodnutí o výši investice a vozidlu 0,40 5,00 2,00 

Další mimoinvestorské zhodnocení 0,30 4,00 1,20 

Nehmotná přidaná hodnota 0,30 5,00 1,50 

       

Součet 4,70 

Slabé stránky Váha Hodnocení   

Náklady na držbu vozidla (pojištění, údržba, parkovací 

prostory, popř. provoz …) 
0,30 -3,00 -0,90 

Možnost nesprávné investice => menší zhodnocení 0,40 -4,00 -1,60 

Subjektivní rozhodování o investici 0,30 -3,00 -0,90 

    

Součet     -3,40 

Příležitosti Váha Hodnocení   

Pozitivní ekonomický vývoj 0,50 5,00 2,50 

Nadinflační zhodnocení v čase 0,50 5,00 2,50 

       

Součet 5,00 

Hrozby Váha Hodnocení   

Odcizení vozidla 0,20 -4,00 -0,80 

Nástrahy obchodu s vozidly 0,30 -4,00 -1,20 

Nevhodný vývoj trhu s historickými vozidly 0,20 -5,00 -1,00 

Legislativní opatření 0,10 -1,00 -0,10 

Ekologické opatření 0,20 -2,00 -0,40 

       

Součet -3,50 

      

Interní  1,30 

Externí  1,50 

Celkem  2,80 

Zdroj: autor  



 

 

Příloha G SWOT analýza investování do historických vozidel prostřednictvím fondu 

kvalifikovaných investorů 

SWOT analýza 

Investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů 

Silné stránky Váha Hodnocení   

Investice bez dalších finančních výdajů 0,10 3,00 0,30 

Pravděpodobnost vyššího zhodnocení 0,30 5,00 1,50 

Výše zhodnocení 10 až 15 %/ 5 až 7 let 0,30 4,00 1,20 

Investice fondem, není potřeba hlubších znalostí trhu 0,30 2,00  0,60 

      

Součet 3,60 

Slabé stránky Váha Hodnocení   

Povinná minimální výše investice 0,60 -4,00 -2,40 

Dodržování stanov fondu 0,20 -2,00 -0,60 

Nemožnost užití vozidla 0,20 -5,00 -1,00 

    

Součet   -4,00 

Příležitosti Váha Hodnocení   

Likvidní investice 0,2 2 0,4 

Pozitivní vývoj ekonomiky 0,4 5 2,0 

Nadinflační zhodnocení v čase 0,4 5 2,0 

Součet 4,40 

Hrozby Váha Hodnocení   

Úpadek fondu 0,60 -3,00 -1,80 

Nevhodný vývoj trhu s historickými vozidly 0,20 -3,00 -0,60 

Legislativní opatření 0,20 -1,00 -0,20 

       

        

Součet -2,60 

      

Interní   0,40 

Externí   1,80 

Celkem   2,20 

Zdroj: autor  



 

 

Příloha H Vývoj a meziroční změna HDP v České republice v letech 2006 až 2016 

 

 

Zdroj: Kurzy.cz (2017c); upraveno autorem  
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Příloha I Podrobné grafy jednotlivých skupin historických vozidel k obrázku č. 5 

 

Zdroj: Hagerty (2017a až 2017g); upraveno autorem  



 

 

Příloha J Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v EUR (1/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem  



 

 

Příloha K Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v EUR (2/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem  



 

 

Příloha L Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v EUR (1/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem  



 

 

Příloha M Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v Kč (1/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem  



 

 

Příloha N Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v Kč (2/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem  



 

 

Příloha O Ceny vozidel vybraného vzorku v období Q3 2012 až Q1 2017 v Kč (3/ 3) 

 

Zdroj: Auto Tip klassik (1/2012 až 1/2017); upraveno autorem



 

 

Příloha P Čistá současná (ČSH) 

hodnota jednotlivých vozidel  
Historické vozidlo 

ČSH 

Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) Roadster 137 802 Kč 

BMW 1800 37 828 Kč 

BMW 700 Cabriolet 83 762 Kč 

BMW 3.0 S 124 292 Kč 

BMW 520i (E12) 32 424 Kč 

BMW 728i (E23) 18 914 Kč 

Cadillac Eldorado Cabriolet 172 928 Kč 

Cadillac DeVille Cabriolet 0 Kč 

Chevrolet Bel Air cabriolet 37 828 Kč 

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 81 060 Kč 

Chevrolet Camaro SS Copué 262 094 Kč 

Citroën DS 23 Pallas 43 232 Kč 

Citroën SM 256 690 Kč 

Citroën DS 19 137 802 Kč 

Datsun 240 Z Coupé 118 888 Kč 

Dodge Challanger R/T Coupé 494 466 Kč 

Ferrari Mondial QV Coupé 99 974 Kč 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet 5 404 Kč 

Fiat 2300 Coupé  167 524 Kč 

Fiat 124 Spider (DS) Cabriolet 83 762 Kč 

Ford Taunus 45 934 Kč 

Ford Escort (1100) 75 656 Kč 

Ford Capri 2300 GT Coupé 126 994 Kč 

Ford Mustang Fastback Coupé 48 636 Kč 

Ford Thunderbird Cabriolet 37 828 Kč 

Ford Mustang II Coupé 43 232 Kč 

Honda Z600 Coupé 172 928 Kč 

IFA F 8  18 914 Kč 

Jaguar S-Type 3.8  48 636 Kč 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1  64 848 Kč 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) Coupé 459 340 Kč 

JEEP MB 72 954 Kč 

Jensen Incerceptor Mark II Coupé 286 412 Kč 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) Coupé 1 459 080 Kč 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 1 683 346 Kč 

 

Historické vozidlo ČSH 

Lancia Flaminia Berlina2.8 48 636 Kč 

Lancia Fulvia Coupé 108 080 Kč 

Land Rover Defender 110 162 120 Kč 

Lotus Elan Series 2 Cabriolet 83 762 Kč 

Maserati Merak Coupé 370 174 Kč 

Maserati Quattroporte III 4900 56 742 Kč 

Mazda RX-7 Coupé 35 126 Kč 

Mercedes 280 SE (W 116) 37 828 Kč 

Mercedes 250 SE (W 108) 43 232 Kč 

Mercedes 280 S (W 108) -8 106 Kč 

Mercedes 190 E (W 108) 86 464 Kč 

Mercedes 350 SE (W 116) 54 040 Kč 

Škoda Felicia Cabriolet 56 742 Kč 

Tatra 603 108 080 Kč 

Tatra 613 64 848 Kč 

Mini Clubman 29 722 Kč 

Opel Senator A 2.8 S 37 828 Kč 

Peugeot 203 18 914 Kč 

Porsche 912 Coupé 499 870 Kč 

Opel Kadet C GT/E Coupé 110 782 Kč 

Opel Commodore A 40 530 Kč 

Opel Commodore B GS/E 72 954 Kč 

Opel Manta B Coupé 97 272 Kč 

Opel Rekord A (1500) 40 530 Kč 

Opel Rekord C (1700) 24 318 Kč 

Renault 16 40 530 Kč 

Rolls-Royce Silver Shadow I -108 080 Kč 

Trabant 601 Universal 5 404 Kč 

Trabant 601 5 404 Kč 

Wartburg 353 29 722 Kč 

Wartburg 353 Tourist 32 424 Kč 

Volkswagen T2 137 802 Kč 

Volkswagen T3 67 550 Kč 

Volkswagen scirocco 2 16V Coupé -18 914 Kč 

Volkswagen Brouk Cabriolet 1200 54 040 Kč 

Zdroj: autor  



 

 

Příloha Q Index výnosnosti (Iv) jednotlivých vozidel 

Historické vozidlo Iv 

Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) Roadster 1,34 

BMW 1800 1,26 

BMW 700 Cabriolet 1,28 

BMW 3.0 S 1,63 

BMW 520i (E12) 1,27 

BMW 728i (E23) 1,21 

Cadillac Eldorado Cabriolet 1,58 

Cadillac DeVille Cabriolet 1,00 

Chevrolet Bel Air cabriolet 1,07 

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 1,19 

Chevrolet Camaro SS Copué 1,56 

Citroën DS 23 Pallas 1,11 

Citroën SM 1,59 

Citroën DS 19 1,44 

Datsun 240 Z Coupé 1,42 

Dodge Challanger R/T Coupé 1,81 

Ferrari Mondial QV Coupé 1,16 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet 1,02 

Fiat 2300 Coupé  1,46 

Fiat 124 Spider (DS) Cabriolet 1,54 

Ford Taunus 1,17 

Ford Escort (1100) 1,74 

Ford Capri 2300 GT Coupé 1,75 

Ford Mustang Fastback Coupé 1,08 

Ford Thunderbird Cabriolet 1,07 

Ford Mustang II Coupé 1,32 

Honda Z600 Coupé 3,56 

IFA F 8  1,16 

Jaguar S-Type 3.8  1,13 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1  1,28 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) Coupé 1,71 

JEEP MB 1,22 

Jensen Incerceptor Mark II Coupé 1,62 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) Coupé 3,08 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 3,71 

 

Historické vozidlo Iv 

Lancia Flaminia Berlina2.8 1,12 

Lancia Fulvia Coupé 1,56 

Land Rover Defender 110 2,02 

Lotus Elan Series 2 Cabriolet 1,19 

Maserati Merak Coupé 1,64 

Maserati Quattroporte III 4900 1,16 

Mazda RX-7 Coupé 1,32 

Mercedes 280 SE (W 116) 1,23 

Mercedes 250 SE (W 108) 1,19 

Mercedes 280 S (W 108) 0,97 

Mercedes 190 E (W 108) 1,54 

Mercedes 350 SE (W 116) 1,27 

Škoda Felicia Cabriolet 1,29 

Tatra 603 1,38 

Tatra 613 1,37 

Mini Clubman 1,19 

Opel Senator A 2.8 S 1,64 

Peugeot 203 1,08 

Porsche 912 Coupé 2,23 

Opel Kadet C GT/E Coupé 1,68 

Opel Commodore A 1,27 

Opel Commodore B GS/E 1,64 

Opel Manta B Coupé 2,2 

Opel Rekord A (1500) 1,38 

Opel Rekord C (1700) 1,23 

Renault 16 1,44 

Rolls-Royce Silver Shadow I 0,78 

Trabant 601 Universal 1,12 

Trabant 601 1,13 

Wartburg 353 1,73 

Wartburg 353 Tourist 1,67 

Volkswagen T2 1,61 

Volkswagen T3 1,86 

Volkswagen scirocco 2 16V Coupé 0,80 

Volkswagen Brouk Cabriolet 1200 1,13 

Zdroj: autor  



 

 

Příloha R Historické výnosové míry (HVm) jednotlivých období a Průměrná historická 

výnosová míra (PHVm) pro každé vozidlo 

Historické vozidlo 
HVm 

ob1 

HVm 

ob2 

HVm 

ob3 

HVm 

ob4 

HVm 

ob5 
PHVm 

Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) 

Roadster 
0,00% 3,38% 0,65% 29,22% 0,00% 6,65% 

BMW 1800 1,89% 0,00% 1,85% 3,08% 0,00% 1,36% 

BMW 700 Cabriolet 8,18% 6,72% 2,36% 8,46% 0,00% 5,15% 

BMW 3.0 S 30,14% 6,32% 2,97% 3,85% 10,19% 10,69% 

BMW 520i (E12) 11,11% 0,00% 0,00% 9,62% 0,00% 4,15% 

BMW 728i (E23) 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 10,81% 2,72% 

Cadillac Eldorado Cabriolet 33,64% 0,00% 0,00% 5,88% -3,33% 7,24% 

Cadillac DeVille Cabriolet -6,47% 0,00% 1,89% 4,94% 0,00% 0,07% 

Chevrolet Bel Air cabriolet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 14,91% 3,36% 

Chevrolet Camaro SS Copué 0,00% 26,01% 2,29% 21,08% 0,00% 9,88% 

Citroën DS 23 Pallas 0,00% 3,47% 0,00% 7,38% 0,00% 2,17% 

Citroën SM 18,75% 3,16% 2,04% 19,00% 0,00% 8,59% 

Citroën DS 19 0,00% 30,77% 1,96% 7,69% 0,00% 8,08% 

Datsun 240 Z Coupé 0,95% 4,72% 27,03% 5,67% 0,00% 7,67% 

Dodge Challanger R/T Coupé 36,00% 0,65% 0,00% 14,94% 15,25% 13,37% 

Ferrari Mondial QV Coupé -11,30% 2,94% 0,00% 12,20% 16,09% 3,98% 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet -4,76% 3,00% 0,00% 3,88% 0,00% 0,42% 

Fiat 2300 Coupé 2,96% 2,88% 9,79% 25,48% 0,00% 8,22% 

Fiat 124 Spider (DS) Cabriolet 50,88% 3,49% 0,00% -1,12% 0,00% 10,65% 

Ford Taunus 8,16% 2,83% 0,92% 4,55% 0,00% 3,29% 

Ford Escort (1100) 0,00% 5,26% 2,50% 9,76% 46,67% 12,84% 

Ford Capri 2300 GT Coupé 12,70% 2,82% 1,37% 13,51% 30,95% 12,27% 

Ford Mustang Fastback Coupé 0,00% 0,00% 3,69% 0,00% 0,00% 0,74% 

Ford Thunderbird Cabriolet 7,84% 0,00% -0,45% 14,74% 0,00% 4,43% 

Ford Mustang II Coupé -8,00% 0,00% 43,48% 0,00% 0,00% 7,10% 

Honda Z600 Coupé 0,00% 80,00% 0,00% 13,33% 0,00% 18,67% 

IFA F 8 13,64% 8,00% 0,00% 0,00% -5,56% 3,22% 

Jaguar S-Type 3.8 0,00% 2,10% 8,90% 1,26% 0,00% 2,45% 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1 0,00% 2,33% 11,36% 12,24% 0,00% 5,19% 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) Coupé 7,50% 15,12% 0,00% 12,02% 0,00% 6,93% 

JEEP MB 3,25% 0,00% 1,57% -4,93% 11,11% 2,20% 

Jensen Incerceptor Mark II Coupé 0,00% 2,22% 5,98% 1,03% 40,10% 9,87% 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) 

Coupé 
5,00% 5,13% 93,10% 25,00% 14,29% 28,50% 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 33,04% 17,65% 0,00% 69,17% 7,70% 25,51% 

Zdroj: Autor  



 

 

Příloha S Srovnání průměrný historických měr při odlišných nákladech na držbu vozidla

Historické vozidlo PHVm0 PHVm1 

Alfa Romeo 1600 Spider 

(Duetto) Roadster 
6,65% 2,44% 

BMW 1800 1,36% -10,12% 

BMW 700 Cabriolet 5,15% -0,20% 

BMW 3.0 S 10,69% 3,63% 

BMW 520i (E12) 4,15% -9,04% 

BMW 728i (E23) 2,72% -15,80% 

Cadillac Eldorado 

Cabriolet 
7,24% 2,81% 

Cadillac DeVille 

Cabriolet 
0,07% -3,99% 

Chevrolet Bel Air 

cabriolet 
0,00% -3,31% 

Chevrolet Corvette 

Stingray Coupé 
3,36% -0,86% 

Chevrolet Camaro SS 

Copué 
9,88% 6,63% 

Citroën DS 23 Pallas 2,17% -2,30% 

Citroën SM 8,59% 5,19% 

Citroën DS 19 8,08% 3,29% 

Datsun 240 Z Coupé 7,67% 2,11% 

Dodge Challanger R/T 

Coupé 
13,37% 11,10% 

Ferrari Mondial QV 

Coupé 
3,98% 0,89% 

Fiat 500 A Topolino 

Cabriolet 
0,42% -6,01% 

Fiat 2300 Coupé 8,22% 3,82% 

Fiat 124 Spider (DS) 

Cabriolet 
10,65% 2,25% 

Ford Taunus 3,29% -2,92% 

Ford Escort (1100) 12,84% -3,72% 

Ford Capri 2300 GT 

Coupé 
12,27% 3,07% 

Ford Mustang Fastback 

Coupé 
0,74% -2,24% 

Ford Thunderbird 

Cabriolet 
4,43% 1,25% 

Ford Mustang II Coupé 7,10% -5,40% 

Honda Z600 Coupé 18,67% 0,59% 

IFA F 8 3,22% -9,88% 

Jaguar S-Type 3.8 2,45% -1,99% 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1 5,19% -2,00% 

Jaguar E-Type Series 2 

(2+2) Coupé 
6,93% 4,72% 

JEEP MB 2,20% -2,90% 

Jensen Incerceptor Mark 

II Coupé 
9,87% 6,26% 

Lamborghini Jarama 400 

GTS (2+2) Coupé 
28,50% 26,62% 

Lamborghini Urraco P300 

Coupé 
25,51% 23,59% 

 

Zdroj: autor 

Historické vozidlo PHVm0 PHVm1 

Lancia Flaminia Berlina2.8 2,57% -1,84% 

Lancia Fulvia Coupé 9,15% 0,47% 

Land Rover Defender 110 6,85% -1,34% 

Lotus Elan Series 2 Cabriolet 3,52% -0,19% 

Maserati Merak Coupé 8,12% 5,40% 

Maserati Quattroporte III 4900 1,39% -3,75% 

Mazda RX-7 Coupé 5,85% -8,69% 

Mercedes 280 SE (W 116) 4,76% -4,43% 

Mercedes 250 SE (W 108) 3,34% -3,81% 

Mercedes 280 S (W 108) -0,53% -7,05% 

Mercedes 190 E (W 108) 6,76% -3,43% 

Mercedes 350 SE (W 116) 4,33% -3,28% 

Škoda Felicia Cabriolet 5,37% -2,60% 

Tatra 603 7,30% 1,34% 

Tatra 613 6,74% -2,37% 

Mini Clubman 3,53% -7,37% 

Opel Senator A 2.8 S 10,89% -12,53% 

Peugeot 203 0,87% -6,41% 

Porsche 912 Coupé 15,76% 12,43% 

Opel Kadet C GT/E Coupé 11,74% 3,64% 

Opel Commodore A 5,08% -5,91% 

Opel Commodore B GS/E 10,26% -1,71% 

Opel Manta B Coupé 3,33% -12,55% 

Opel Rekord A (1500) 7,12% -6,56% 

Opel Rekord C (1700) 4,44% -10,05% 

Renault 16 4,32% -12,01% 

Rolls-Royce Silver Shadow I -4,67% -8,83% 

Trabant 601 Universal 2,29% -34,81% 

Trabant 601 2,43% -36,87% 

Wartburg 353 13,96% -17,35% 

Wartburg 353 Tourist 12,54% -12,94% 

Volkswagen T2 7,69% 0,80% 

Volkswagen T3 10,26% -6,41% 

Volkswagen scirocco 2 16V 

Coupé 
-3,43% -25,79% 

Volkswagen Brouk Cabriolet 

1200 
1,69% -2,33% 

 



 

 

Příloha T Míra historického rizika u jednotlivých vozidel 

Historické vozidlo 
Riziko 

[%] 
Historické vozidlo 

Riziko 

[%] 

Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) 

Roadster 
11,35 Lancia Flaminia Berlina2.8 7,73 

BMW 1800 1,20 Lancia Fulvia Coupé 12,39 

BMW 700 Cabriolet 3,37 Land Rover Defender 110 10,32 

BMW 3.0 S 10,04 Lotus Elan Series 2 Cabriolet 3,27 

BMW 520i (E12) 5,10 Maserati Merak Coupé 7,81 

BMW 728i (E23) 4,19 Maserati Quattroporte III 4900 6,41 

Cadillac Eldorado Cabriolet 13,53 Mazda RX-7 Coupé 6,41 

Cadillac DeVille Cabriolet 3,74 Mercedes 280 SE (W 116) 13,19 

Chevrolet Bel Air cabriolet 0,00 Mercedes 250 SE (W 108) 3,36 

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 5,82 Mercedes 280 S (W 108) 7,27 

Chevrolet Camaro SS Copué 11,30 Mercedes 190 E (W 108) 13,53 

Citroën DS 23 Pallas 2,93 Mercedes 350 SE (W 116) 5,98 

Citroën SM 8,46 Škoda Felicia Cabriolet 4,89 

Citroën DS 19 11,69 Tatra 603 11,88 

Datsun 240 Z Coupé 9,91 Tatra 613 7,52 

Dodge Challanger R/T Coupé 13,10 Mini Clubman 3,18 

Ferrari Mondial QV Coupé 9,64 Opel Senator A 2.8 S 11,25 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet 3,03 Peugeot 203 1,26 

Fiat 2300 Coupé 9,21 Porsche 912 Coupé 12,00 

Fiat 124 Spider (DS) Cabriolet 20,17 Opel Kadet C GT/E Coupé 13,51 

Ford Taunus 2,90 Opel Commodore A 5,44 

Ford Escort (1100) 17,22 Opel Commodore B GS/E 11,85 

Ford Capri 2300 GT Coupé 10,57 Opel Manta B Coupé 6,67 

Ford Mustang Fastback Coupé 1,47 Opel Rekord A (1500) 9,54 

Ford Thunderbird Cabriolet 6,02 Opel Rekord C (1700) 7,88 

Ford Mustang II Coupé 18,45 Renault 16 4,06 

Honda Z600 Coupé 31,10 Rolls-Royce Silver Shadow I 6,96 

IFA F 8 6,77 Trabant 601 Universal 2,80 

Jaguar S-Type 3.8 3,32 Trabant 601 2,97 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1 5,48 Wartburg 353 23,19 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) Coupé 6,15 Wartburg 353 Tourist 21,69 

JEEP MB 5,23 Volkswagen T2 9,59 

Jensen Incerceptor Mark II Coupé 15,25 Volkswagen T3 11,20 

Lamborghini Jarama 400 GTS (2+2) 

Coupé 
33,13 

Volkswagen scirocco 2 16V 

Coupé 
6,86 

Lamborghini Urraco P300 Coupé 24,46 
Volkswagen Brouk Cabriolet 

1200 
2,18 

Zdroj: autor  



 

 

Příloha U Očekávaná výnosová míra (OVM) a očekávané riziko jednotlivých vozidel

Historické vozidlo OVM riziko 

Alfa Romeo 1600 Spider 

(Duetto) Roadster 7,58 10,91 

BMW 1800 2,52 1,97 

BMW 700 Cabriolet 7,57 3,19 

BMW 3.0 S 15,46 12,03 

BMW 520i (E12) 4,16 3,95 

BMW 728i (E23) 3,78 3,59 

Cadillac Eldorado Cabriolet 8 13,39 

Cadillac DeVille Cabriolet 1,16 4,4 

Chevrolet Bel Air cabriolet 2,08 1,09 

Chevrolet Corvette Stingray 

Coupé 4,45 5,13 

Chevrolet Camaro SS Copué 11,82 12,17 

Citroën DS 23 Pallas 4,4 3,07 

Citroën SM 9,29 7,85 

Citroën DS 19 8,53 11,16 

Datsun 240 Z Coupé 7,99 9,98 

Dodge Challanger R/T Coupé 21,65 17,22 

Ferrari Mondial QV Coupé 5,4 10,86 

Fiat 500 A Topolino Cabriolet 1,75 3,72 

Fiat 2300 Coupé  11,16 7,99 

Fiat 124 Spider (DS) 

Cabriolet 11,4 19,9 

Ford Taunus 5,8 4 

Ford Escort (1100) 15,15 15,81 

Ford Capri 2300 GT Coupé 19,18 14,2 

Ford Mustang Fastback 

Coupé 2,44 1,31 

Ford Thunderbird Cabriolet 5,49 5,22 

Ford Mustang II Coupé 7,95 17,97 

Honda Z600 Coupé 32,4 38,06 

IFA F 8  4,2 6,4 

Jaguar S-Type 3.8  4,79 3,53 

Jaguar XJ6 4.2 Series 1  6,36 5,37 

Jaguar E-Type Series 2 (2+2) 

Coupé 8,48 6,46 

JEEP MB 2,87 5,31 

Jensen Incerceptor Mark II 

Coupé 10,85 14,74 

Lamborghini Jarama 400 GTS 

(2+2) Coupé 57,8 43,43 

Lamborghini Urraco P300 

Coupé 43,14 32,3 

Zdroj: autor   

Historické vozidlo OVM riziko 

Lancia Flaminia Berlina2.8 3,2 8,23 

Lancia Fulvia Coupé 9,73 11,86 

Land Rover Defender 110 7,58 10,04 

Lotus Elan Series 2 Cabriolet 5,37 4,15 

Maserati Merak Coupé 8,8 7,43 

Maserati Quattroporte III 4900 3,14 7,35 

Mazda RX-7 Coupé 7,26 5,96 

Mercedes 280 SE (W 116) 5,6 12,97 

Mercedes 250 SE (W 108) 6,19 3,54 

Mercedes 280 S (W 108) 1,99 8,41 

Mercedes 190 E (W 108) 8,06 12,57 

Mercedes 350 SE (W 116) 5,32 5,32 

Škoda Felicia Cabriolet 6,35 4,72 

Tatra 603 11,6 14,75 

Tatra 613 8,22 7,04 

Mini Clubman 6,78 4,01 

Opel Senator A 2.8 S 15,53 13,35 

Peugeot 203 3,21 3,53 

Porsche 912 Coupé 20,53 13,89 

Opel Kadet C GT/E Coupé 16,31 16,58 

Opel Commodore A 5,71 5,24 

Opel Commodore B GS/E 13,76 13,85 

Opel Manta B Coupé 4,83 5,91 

Opel Rekord A (1500) 8 8,95 

Opel Rekord C (1700) 6 8,29 

Renault 16 6,14 3,43 

Rolls-Royce Silver Shadow I -4,53 9,32 

Trabant 601 Universal 3,62 2,91 

Trabant 601 4,01 2,62 

Wartburg 353 17,2 26,26 

Wartburg 353 Tourist 13,28 20,84 

Volkswagen T2 9,56 8,82 

Volkswagen T3 15,14 13,6 

Volkswagen scirocco 2 16V Coupé -1,68 7,97 

Volkswagen Brouk Cabriolet 1200 3,62 2,19 



 

 

Příloha V Žádost o provedení testování historického vozidla (strana 1. a 2.) 

 

 

Zdroj: Veterán car club Praha (2016)  



 

 

Příloha W Žádost o provedení testování historického vozidla (strana 3. a 4.) 

  

 

Zdroj: Veterán car club Praha (2016)  



 

 

Příloha X Přihláška k registraci historického vozidla (strana 1. a 2.) 

 

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2017)  



 

 

Příloha Y Přihláška k registraci historického vozidla (strana 3. a 4.) 

 

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2017) 


