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Abstrakt 

  

Český trh s ojetými osobními automobily, který generuje roční obrat kolem sta 

miliard korun, navštíví ročně stovky tisíc lidí a podobné množství použitých vozidel se na 

něm prodá. Tato práce se snaží najít a vhodně ohodnotit hlavní determinanty, které určují 

cenu ojetého automobilu v České republice, a tím mimo jiné zvýšit informovanost 

kupujících. Pro odhad jednotlivých koeficientů uvádějících vliv dané proměnné na cenu 

byla použita mnohonásobná lineární regrese a metoda nejmenších čtverců. Tato studie 

používá unikátní datový balíček, který byl získán z internetového portálu inzerující ojeté 

automobily Sauto.cz, jenž obsahuje všechny dostupné informace o více než 55 tisících 

použitých aut od 34 různých výrobců. Dle předpokladů byla potvrzena důležitost a 

negativní vliv na cenu proměnných udávajících počet najetých kilometrů a stáří ojetého 

automobilu. Dalšími důležitými parametry, které naopak cenu ojetého vozu ovlivňují 

pozitivně, jsou prvky doplňkové výbavy. Také byla potvrzena vyšší cena ojetých aut od 

německých výrobců v porovnání s konkurencí a naopak nižší u vozů od automobilek 

pocházejících z Ameriky nebo z Asie. Jelikož bylo nalezeno obrovské množství 

proměnných, lze tak konstatovat, že ojetý automobil je velice komplexní produkt, jehož 

správné ocenění je opravdu náročný proces. 

 

Abstract 

 

 The market of used cars in Czechia, generating an annual turnover over one 

hundred billion Czech crowns, is visited by hundreds of thousands of people a year and a 

similar number of used vehicles are sold there. This work tries to find and appropriately 

evaluate the main determinants that set the price of a used car in Czechia, and thus, among 

other things, increase buyers’ awareness. Multiple linear regression (MLR) and the 

ordinary least squares (OLS) method were used to estimate coefficients indicating the 

effect of a given variable on the price. This study uses a unique dataset, which was 

obtained from the Czech online marketplace advertising used cars Sauto.cz, containing all 

available information about more than 55 thousand used cars from 34 different car 

manufacturers. According to the assumptions, the importance and negative effect of 

variables indicating the number of kilometers driven and the age on the price of the used 



 

 

 

car was confirmed. Other important parameters that, on the other hand, have a positive 

influence on the price of a used car are the elements of additional equipment. Higher price 

of used cars from German manufacturers compared to competing manufacturers was also 

confirmed and, conversely, cars from carmakers from America or Asia were found 

cheaper. As a huge number of variables were found, it can be stated that a used car is a 

very complex product, and its correct valuation is a really is a really demanding process. 
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1 Úvod 

 

 Automobilový průmysl je pro Českou republiku nejdůležitějším průmyslovým 

odvětvím s více než 9% podílem na HDP a téměř čtvrtinovým podílem na exportu zboží do 

zahraničí. Své vozy zde nevyrábí pouze původně domácí značka automobilů Škoda Auto, 

ale své útočiště zde našlo i mnoho dalších známých značek výrobců vozidel z celého světa 

či dodavatelé a vývojová centra, na kterých je tento sektor závislý. Díky tomu se Česká 

republika může řadit mezi lídry v tomto sektoru a i do budoucna být jedním z těch, kdo 

udává trendy v tomto oboru. (Konicarová 2019) 

 Takovým trendem může být například i v poslední době velice diskutovaná 

elektromobilita. Otázka vlivu automobilů na životní prostředí a její řešení jsou 

v posledních letech častým důvodem mnoha debat. Trend snižování emisí v dopravě 

existuje už delší dobu, avšak znovu na jeho důležitost a přísnější kontroly upozornila aféra 

společnosti Volkswagen zvaná Dieselgate. Tato automobilka záměrně upravovala svá 

naftová vozidla tak, aby při emisních testech vykazovala nižší hodnoty než ve skutečnosti. 

Současným trendem je ale elektromobilita. Auta poháněná elektrickou energií 

přímo neprodukují žádné emise, které by se jinak mohly držet například v centrech měst 

a jejich provoz je tedy daleko šetrnější k životnímu prostředí. Otázkami ale zůstává, jak je 

elektřina, kterou tato vozidla ke svému fungování používají, vyráběná, jaké emise jsou 

vyprodukovány během výroby takového vozidla a jak se to s výdrží baterií a s tím 

spojenými potřebnými náklady na servis. I když se odpovědi na tyto otázky liší, tak 

Evropská unie zakázala prodej jakýchkoliv vozidel se spalovacími motory od roku 2035 

(Carey a Steitz 2021). 

Z tohoto důvodu lze očekávat nárůst vlivu trhu s ojetými auty, neboť ten by tak 

mohl získat monopol obchodování s auty se spalovacími motory, jejichž cena by díky tomu 

mohla růst. Obrovskou výhodou tohoto trhu je také to, že ojetá auta již byla vyrobena, a při 

jejich prodeji tak nevznikají žádné další emise a nejsou potřeba nové materiály. Jen 

v České republice se na trhu s ojetými automobily ročně prodají stovky tisíc vozidel, 

podobné množství lidí tento trh navštíví a celkový roční obrat tohoto trhu bývá vyšší než 

sto miliard korun. Co je však úskalím tohoto nedokonalého trhu, tak to je důvěra mezi 

prodejcem a kupujícím, plynoucí z problému odlišné, respektive asymetrické 

informovanosti (Akerlof 1970). 
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Důvod rozdílu v informovanosti těchto dvou ekonomických subjektů je naprosto 

jednoduchý. Majitel auta o svém voze ví nebo je schopen zjistit všechny důležité 

informace pro stanovení jeho ceny, zatímco kupující disponuje pouze poskytnutými 

informacemi od nabízejícího a většinou nemá znalosti na to, aby byl schopen přesně určit 

cenu konkrétního ojetého vozidla, kterou může ovlivňovat obrovské množství faktorů. 

Nepoctivým majitelům aut se proto nabízí možnost zatajit určité parametry svého auta 

nebo naopak nějaké údaje upravit tak, aby svá vozidla prodali za vyšší cenu. Vidina 

vyššího zisku pak může přilákat další podvodné prodejce, kvůli kterým pak tento trh ztrácí 

svou důvěryhodnost a efektivitu a může dojít až k jeho zániku. 

Trh s ojetými auty bohužel patří mezi trhy s nejnižší důvěrou (Bauer et al. 2019), 

a tak je třeba prostředků eliminujících tento problém. Informovanost kupujících můžou 

zvyšovat například osvědčení o historii vozidla, ověření počtu najetých kilometrů, kontrola 

technického stavu vozidla a další. Tato práce si dává za úkol najít determinanty ovlivňující 

cenu ojetého vozidla nacházejícího se na českém trhu a nabídnout kupujícímu dostatečné 

množství informací pro odhadnutí ceny takového auta, a tím i snížit informační asymetrii. 

Pro tyto potřeby byl sestaven a následně zanalyzován datový balíček, který v sobě 

obsahoval více než 55 tisíc nabídek vozidel z internetového portálu Sauto.cz, který je 

českou nejnavštěvovanější a největší online inzercí ojetých automobilů (NetMonitor 2021). 

V tomto datovém balíčku byla obsažena vozidla od 34 nejčastějších značek výrobců 

automobilů a každá nabídka také obsahovala velké množství dalších parametrů, které byly 

následně transformovány do jednotlivých proměnných, jejichž vliv na výslednou cenu 

ojetého auta byl poté testován. Vzhledem k obrovskému množství signifikantních 

proměnných splňuje výsledný model myšlenku, že ojetý automobil je velice komplexní 

produkt (Gongqi et al. 2011). 

Tato studie je rozdělena do několika částí. V první je čtenář seznámen nejdříve 

s nedokonalými trhy, kdy jedním z takových trhů je i ten s ojetými automobily. Následně 

se práce zaměřuje již konkrétně na trh s ojetými auty a na přítomnou asymetrickou 

informovanost a nepříznivý výběr. Na konci této části se nachází popis českého trhu 

ojetých vozidel se zaměřením na jeho vývoj v roce 2020. V druhé části probíhá seznámení 

čtenáře s použitým datovým balíčkem, který je unikátní a byl získán pro účely této práce. 

V dalších dvou částech je nejdříve vysvětlena použitá mnohonásobná lineární regrese 

a poté jsou interpretovány výsledky získané na základě metody nejmenších čtverců. Vše je 
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následně shrnuto v závěru. 

V této práci bylo identifikováno mnoho důležitých proměnných majících vliv na 

cenu ojetého auta, které v předchozích studiích vůbec zahrnuty nebyly. Jedná se 

pravděpodobně o první studii, která mezi proměnné ovlivňující cenu ojetého automobilu na 

českém trhu zahrnuje i jednotlivé značky. Zajímavým zjištěním je například skutečnost, že 

ačkoliv je Itálie v pořadí druhou zemí v počtu dovážených ojetých aut do české republiky, 

tak jejich cena je v porovnání se stejnými vozy z České republiky nižší. Získané výsledky 

zároveň potvrzují, že vozidla vyšších karosérií (SUV, CUV a podobně) jsou v porovnání 

s vozidly karoserie kombi dražší. To může být zapříčiněno jak většími náklady na jejich 

výrobní materiál, tak ale i současným trendem větších a vyšších vozidel. Zajímavým 

výsledkem plynoucím z použitého modelu je také to, že jedinými dvěma asijskými 

značkami, které mají pro podobná vozidla vyšší cenu než vozidlo značky Škoda, jsou 

značky Honda a Toyota. A naopak jedinou německou značkou, která má pro srovnatelné 

auto nižší cenu než značka Škoda, je vozidlo od výrobce automobilů Opel.  
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2 Literární rešerše 

 

Tato kapitola vysvětluje základní pojmy spojené s trhem, jeho vlastnosti a specifika 

se zaměřením na nedokonalé trhy, jejich struktury a konkrétně pak také na trh ojetých 

automobilů. Také podrobněji rozebírá tvorbu nabídky a poptávky a představuje problémy, 

se kterými se zde jedinci mohou setkávat. V této části je také představen trh s „citrony“ 

a s ním spojená nejistota kvality, asymetrická informovanost a nepříznivý výběr, ale také 

možnosti, jak proti problémům, jež se mohou na trhu s ojetými auty objevit, bojovat. 

2.1 Nabídka 

 

Na straně nabídky jsou jednici, kteří vlastní určitý jedinečný statek. S touto věcí 

mají spojený nějaký subjektivní užitek, na který by v případě jeho prodeje měli brát zřetel. 

Chybu by udělali, pokud by při prodeji tohoto statku počítali náklady spojené s jeho 

získáním v minulosti, neboť se jedná o utopené náklady – člověk už je nezmění a čelit jim 

musí za jakékoli situace. Na co by však člověk zapomenout neměl jsou náklady obětované 

příležitosti. Jedná se o promarněný výnos nebo užitek, kterého by člověk dosáhl, kdyby se 

rozhodl pro jinou příležitost. Pokud se například majitel ojetého auta rozhodne, že své 

vozidlo prodá, měl by brát v úvahu užitek, kterého by jinak dosáhl, kdyby si vůz ponechal, 

a nevzpomínat na původní cenu tohoto auta. V úvahu je ale také potřeba brát fakt, že 

hodnota obětovaných příležitostí se může měnit. (Holman 2011) 

Náklady nabízejícího se mohou skládat jak z implicitních, tak i z explicitních 

nákladů. První zmíněné jsou zapříčiněny obětovanými příležitostmi vlastních statků, druhé 

použitím cizích zdrojů, kdy prodejce platí obětované příležitosti jiného nabízejícího. 

Dohromady je zahrnují ekonomické náklady, které pak dokážou informovat prodejce, jaká 

příležitost je pro něj nejméně nákladná, a můžou mu pomoci v jeho rozhodování. Vlastník 

unikátního statku je pak schopen dosahovat ekonomického zisku. Pokud jsou však jeho 

ekonomické náklady vyšší než celkový příjem, zisk je záporný a prodejce by měl využít 

jinou příležitost. Je-li jeho ekonomický zisk rovný nule nebo vyšší, nabízející v této 

příležitosti setrvává. (Holman 2011) 

V závislosti na dosahování ekonomického zisku na konkrétním trhu na něj 

jednotliví prodejci vstupují nebo z něj naopak odcházejí. Jak už je uvedeno výše, pokud je 



 

 

8 
 

ekonomický zisk nulový, tak prodejce bude na trhu dlouhodobě setrvávat. V této situaci je 

navíc dosaženo jak dlouhodobé rovnováhy na straně prodávajícího, tak i celé rovnováhy 

trhu. Kvůli konkurenci se však prodejci v honu za většími zisky snaží své náklady co 

nejvíce snižovat. Čím nižších nákladů se podaří dosáhnout, tím více se pak ale může snížit 

i výsledná prodejní cena. Pokud na straně nabídky přijde někdo s inovací, ostatní prodejci 

se ho snaží napodobit, takže kladný ekonomický zisk je pouze dočasný a trh pak opět 

směřuje k dlouhodobé rovnováze, ve které je dosahováno pouze nulových ekonomických 

zisků. I přesto se prodejcům vyplatí provádět inovace, neboť tak může být dosahováno 

ekonomických zisků byť jen po krátkou dobu. (Holman 2011) 

Nabízející se snaží získat výhodu nad ostatními prodejci na daném trhu také tím, že 

poskytuje dodatečné informace potenciálnímu zákazníkovi, a ten tak spíše upřednostní ten 

produkt, o kterém má více informací. Tato reklama zároveň snižuje mezní náklad na další 

informace, zvyšuje informovanost kupujících a přibližuje trh blíže k dokonalé konkurenci. 

Na druhou stranu to, že nabízející poskytuje zákazníkům například ceny výrobků, mu bere 

možnost smlouvání se zákazníkem, a tak je oproti spotřebiteli znevýhodněn. Účelem 

reklamy je zákazníka zejména informovat, nikoliv manipulovat ke koupi produktu. Vzniká 

kvůli heterogenitě produktů zapříčiněné inovacemi a diferenciacemi, a existuje tedy pouze 

na nedokonalých trzích. Reklama je brána jako důležitá součást na konci procesu inovace 

produktu. Kdyby firma nebyla schopna o inovaci informovat zákazníky, nejspíše se nebude 

snažit svůj produkt vylepšit ani odlišit. (Holman 2007) 

Reklamu můžeme také brát jako indikátor kvalitního zboží, neboť náklady s ní 

spojené bývají dost vysoké, a tak se firmy snaží informovat své zákazníky o dobrých 

produktech, které na trhu vydrží delší dobu. Reklama na trhu může plnit i takzvanou 

poziční funkci – pomáhá firmě udržet se v podvědomí zákazníků, a tak si i brání svou 

vybojovanou pozici na trhu. Jaký je ale vztah mezi reklamou a úrovní nedokonalosti trhu? 

Na jednu stranu tvoří nezbytnou fázi inovačního procesu, který stojí za odlišnostmi mezi 

produkty a zvyšuje tedy nedokonalou konkurenceschopnost na strhu, ale na druhou 

poskytuje informace, a tím snižuje nedostatečnou informovanost. Zejména informace 

o cenách zvyšují na prodávajícího tlak cenové konkurence, tlačí na cenu vytvořenou 

výrobcem, a tím snižují nedokonalosti trhu. (Holman 2007) 
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2.2 Poptávka 

 

Na straně poptávky jsou racionální jedinci, kteří jednají podle svých individuálních 

zájmů, a přitom jsou k cíli nevědomky doprovázeni neviditelnou rukou trhu a svým 

chováním prospívají i ostatním lidem. Tuto myšlenku proslavil Adam Smith. Jedinec se 

také na základě porovnávání svých výnosů a nákladů rozhoduje mezi různými možnostmi 

a příležitostmi, a snaží se tak optimalizovat své chování, aby minimalizoval své náklady 

a maximalizoval výnosy. Zároveň také jedná racionálně, tedy snaží se neustále zlepšovat 

svou situaci. To dělá jedinec tak, že setrvává v určité činnosti do té chvíle, než se jeho 

mezní náklady vyrovnají meznímu užitku (neboli mezním nákladům). (Holman 2011) 

Aby se člověk mohl rozhodovat racionálně, musí být optimálně informovaný. 

Optimální informovanost nastává v případě, kdy se mezní náklady na informace rovnají 

mezním výnosům ze získaných informací. Tuto situaci také nazýváme racionální neznalost 

a říkáme, že rozumný jedinec nechce být úplně informován, zůstává tedy neúplně 

informován, neboť pro získání vzácných informací by musel vynaložit náklady, které by už 

mohly převyšovat jeho mezní užitek. Racionální chování také znamená učení se z chyb 

a úplná eliminace chyb systematických. (Holman 2007) 

Člověku se pro jeho rozhodování většinou nabízí vícero možností, mezi kterými 

vybírá na základě toho, jaký z nich bude mít užitek. Každá možnost člověku může přinášet 

jak jiný užitek, tak ale i jiný náklad s ní spojený. Aby byl ale vůbec jedinec schopný mezi 

variantami vybírat, měl by dokázat porovnat všechny varianty, a také je ohodnotit, jaké 

uspokojení mu každá z možností přinese. Druhým pravidlem racionální volby je axiom 

tranzitivity, tedy že pokud spotřebitel upřednostňuje první statek před druhým, a také druhý 

před třetím, dá také přednost prvnímu před třetím. Pokud může člověk mezi statky takto 

vybírat a je schopný je mezi sebou zaměňovat, tak tyto statky nazýváme substituty. 

V případě, že tomu tak není a jeden statek spíše doplňuje ten druhý, tak tyto statky 

nazýváme jako komplementy. (Nechyba 2010) 

Spotřebitelovo rozhodování však také z velké míry ovlivňuje cena statků a jeho 

vlastní důchod, které dohromady vytváří přímku spotřebních možností. Jeho uspokojení 

tedy není ovlivněno pouze tím, co by chtěl, ale také tím, co si daný jedinec může dovolit. 

V závislosti na svých touhách a svých možnostech pak racionální člověk vytváří poptávku 

po daném statku. Když se blíže podíváme na spotřebitelovu poptávku, vidíme, že výsledné 
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poptávané množství nějakého statku ovlivňuje hned několik faktorů. Mezi tyto faktory 

patří třeba cena daného statku, důchod jednotlivce nebo i cena ostatních statků – jak 

komplementů, tak i substitutů. Pokud je cena statku nižší než subjektivní hodnota 

přisouzená statku spotřebitelem, hovoříme o spotřebitelském přebytku. (Holman 2011) 

Informace pomáhají lidem tvoři jejich rozhodnutí, a tak dosahovat větších výnosů. 

K získání informací je ale potřeba vynaložit nějaké náklady – ať se jedná o náklady časové 

nebo peněžní – a proto říkáme, že jsou informace vzácné. Zároveň jsou také drahé a mezní 

náklad na získání informací je rostoucí, neboť cena informací je tím vyšší, čím vyšší je 

jejich množství. Tuto skutečnost také můžeme vysvětlit tak, že čím podrobnější informace 

se snažíme získat, tím hlouběji a důkladněji musíme pátrat, a tím vyšší nám vzniká 

příslušný náklad. Naopak mezní výnos z dodatečných informací je klesající. Racionální 

kupující se tedy snaží tyto dvě protistrany optimalizovat tak, aby se mezní náklady rovnaly 

mezním výnosům, a on tak maximalizovat svůj výnos. Zůstává pak ale nedokonale 

informován, protože kdyby chtěl získat všechny dostupné informace, mezní náklad už by 

převyšoval mezní výnos. (Holman 2007) 

Nedokonalá informovanost také láká nové podnikatele, kteří se snaží vydělat na své 

znalosti konkrétního trhu. Díky této vědomosti a své specializaci dokážou rychleji 

a přesněji nalézt potřebné informace, což se dá také interpretovat tak, že mají nižší mezní 

náklad na dodatečnou informaci, protože „čas jsou peníze“. Tyto informace pak prodávají 

spotřebitelům za nižší cenu, než kdyby si je zákazníci museli shánět sami. Podnikatelé 

hledají nevyužité příležitosti na trhu, které v sobě skrývají velký zisk, a tyto mezery se 

snaží zaplnit. Nejen že pak díky tomu můžou dosahovat zisků, ale poskytnutím své znalosti 

konkrétního trhu také snižují informační nedokonalosti, přibližují trh k dokonalosti, 

a dokonce na trh mohou přinášet inovace. (Holman 2007) 

2.3 Trhy 

 

Trhy jsou místem, kde se setkává velké množství lidí, které můžeme zařadit do 

dvou skupin – na nabízející a poptávající. Obě strany se snaží najít společnou rovnovážnou 

cenu, kde se mezní užitek kupujícího rovná mezním nákladům prodávajícího. Konkurence 

mezi kupujícími žene cenu vybraného statku nahoru, naopak soutěživost mezi 

prodávajícími sráží cenu opačným směrem. Na trzích pak může docházet jak k přebytkům, 



 

 

11 
 

pokud je tržní cena vyšší než rovnovážná cena, a je tedy nabídnuto více zboží, než je 

poptáváno, tak i k nedostatkům – v případě nízké ceny a malého množství zboží. Tyto dvě 

situace jsou však pouze dočasné a vyvolávají posun trhu směrem k tržní rovnováze. 

Prodávajícího může také napadnout změnit svoji produkci, a tak ovlivnit prodejní cenu. 

Pokud se mu to daří, můžeme tvrdit, že se zřejmě pohybuje na nedokonale konkurenčním 

trhu, v opačném případě se nachází na dokonalém trhu. (Holman 2011) 

Jedním z hlavních rozdílů mezi dokonale konkurenčními a nedokonalými trhy je 

vztah mezi prodávajícími a cenou. Na dokonalém trhu není prodávají schopen cenu 

ovlivnit a je pouhým příjemcem ceny stanovené trhem (price-taker). Naopak na trhu 

s nedokonalou konkurencí je prodejce tvůrcem své ceny (price-maker). (Holman 2007) 

Cena na dokonale konkurenčním trhu je jednotná, vytváří ji trh a přítomní 

prodávající jsou příjemci této ceny. Říkáme tedy, že je zde dokonale elastická poptávka. 

To znamená, že pokud by prodejce zvýšil cenu, ztratil by všechny své zákazníky, a kdyby 

naopak cenu snížil, začali by od něj nakupovat i zákazníci konkurenčních prodejců, kteří 

by díky tomu ušetřili. (Holman 2007) 

Na druhou stranu na nedokonalém trhu si každý prodávající svou cenu stanovuje 

sám. Pokud si prodejce na nedokonalém trhu stanoví moc vysokou cenu za jeho produkt, 

ztratí tím nějaké své zákazníky, a celkové prodané množství bude tím nižší. Když naopak 

určí cenu příliš nízkou, kupující mu přibydou, tedy produktu prodá více ale za nižší cenu. 

Z toho tedy vyplývá konstantní poptávka (horizontální křivka poptávky) po zboží za tržní 

cenu v případě dokonalého trhu a klesající v případě nedokonalé konkurence. (Holman 

2007) 

Trhy můžeme dělit podle schopnosti konkurence na dokonalé a nedokonalé. 

Dokonalý trh poznáme podle toho, že splňuje všechny čtyři základní podmínky. Pokud 

alespoň jednu z nich porušuje, jedná se pak o trh nedokonalý. První z nich je, že všichni 

aktéři – jak kupující, tak prodávající – pohybující se na daném trhu mají všechny dostupné 

informace, které jim pomáhají činit jejich rozhodnutí. Jinými slovy trh není územně 

rozptýlený a existuje jakási burza, kde se setkává tržní nabídka s poptávkou. Kupující tedy 

pro získání potřebných informací o všech prodejcích nemusí na dokonalém trhu vynakládat 

další náklady – například náklady na transport a ztracený čas (Holman 2007). 

Trh ojetých automobilů však nesplňuje už první podmínku, neboť potenciální 

kupce ojetého vozidla rozhodně nemá o autě takové informace jako jeho majitel. Navíc ne 
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všichni prodejci vozidlech „z druhé ruky“ inzerují své nabídky na jedné společné burze, 

a kvůli získání informací o všech dostupných variantách by tak bylo potřeba vynaložit 

nějaké náklady. Trh ojetých vozidel je územně rozptýleným trhem. 

Další vlastností jsou nulové náklady na změnu dodavatele. To jednoduše znamená, 

že pokud se rozhodnu změnit subjekt, který mi daný statek prodává, nemám s tím žádné 

další mimořádné náklady. Jelikož první podmínka není splněna, a kupující tak nemůže na 

jednom místě porovnat úplně všechny nabídky ojetých vozidel, není tedy splněna ani 

podmínka druhá. Aby kupující získal potřebné informace a případně si zakoupil ojeté auto, 

musí vynaložit nějaké úsilí, které ho stojí čas a peníze – má tedy se změnou prodejce 

spojený náklad (může se jednat například o dopravní náklad). 

Za třetí všichni výrobci na dokonale konkurenčním trhu vytváří naprosto stejný 

produkt. Tuto podmínku je však ve skutečnosti téměř nemožné splnit. Výrobci se totiž 

snaží své produkty inovovat a odlišit, aby uspokojili preference zákazníků, a vylepšili si 

tak své postavení v konkurenčním boji o zákazníka. Jako příklady, kdy se nejedná 

o heterogenní produkt nýbrž o produkt homogenní, můžeme jmenovat třeba internet, plyn 

nebo elektřinu. Trh s ojetými auty tedy určitě nesplňuje podmínku třetí, protože na trhu 

ojetých aut se pohybují vozidla všelijakých značek, ve všemožných barvách a s různými 

motory, a tak se určitě nejedná o homogenní produkt. Tato heterogenita produktů vzniká 

tak, že se automobilky snaží své výrobky něčím ozvláštnit, inovovat, a dostat je tak před 

konkurenci. (Holman 2007) 

Poslední podmínkou, aby byl trh dokonalý, je velké množství prodejců daného 

statku, tedy že každý subjekt na straně nabídky pokrývá poptávku jen malé části trhu. Zato 

poslední základní vlastnost dokonalého trhu trh s ojetými auty splňuje, protože se zde 

nachází mnoho prodejců, ať se jedná o autobazary nebo o lidi, kteří se zbavují svého 

starého vozu. (Holman 2011) 

Na nedokonalých trzích se také můžeme setkat s takzvanou cenovou diskriminací. 

Jde o to, že prodejce je schopen účtovat různým skupinám zákazníků odlišnou cenu za 

stejný produkt. Aby tak mohl činit, musí splňovat tři základní předpoklady. Zaprvé trh, na 

kterém se nachází, musí být nedokonalý – tedy s klesající cenou roste poptávka po zboží. 

Zadruhé se na trhu objevují aspoň dvě skupiny spotřebitelů s různou elasticitou poptávkové 

funkce, které je prodejce schopen klasifikovat. A poslední podmínkou je prodejcova 

schopnost účtovat různé ceny.(Holman 2007) 
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Pouze na základě odlišných elasticit pak může prodejce účtovat vyšší ceny těm 

s méně elastickou poptávkou a nižší druhé skupině. Pokud chce zároveň maximalizovat 

zisk, musí vyrovnávat mezní příjmy a mezní náklady stejně tak, jak kdyby obchodoval 

pouze za jednu cenu. Pro každou skupinu tedy cenu stanovuje tak, aby se jeho mezní 

náklad rovnal meznímu příjmu, a zároveň se musí rovnat i mezní příjmy od jednotlivých 

skupin. Kdyby byl mezní příjem od jedné skupiny vyšší než od té druhé, prodejci by se 

vyplatilo prodat více výrobků první skupině, neboť jeho celkový příjem by pak byl vyšší. 

(Holman 2007) 

Jednou z možných metod cenové diskriminace je snižování ceny v čase. Nejprve je 

zboží nabídnuto za vyšší cenu, která sice přiláká pouze zákazníky s nižší elasticitou 

poptávky, ale jakmile začne poptávka po zboží klesat, výrobce začne úměrně snižovat 

i cenu, a tak začíná být zboží atraktivní i pro zákazníky s elastičtější poptávkou. (Holman 

2007) 

 

2.4 Možná struktura nedokonalých trhů 

 

Na nedokonalých trzích se nachází i různé tržní struktury, které můžeme dělit 

zejména podle počtu firem. Mezi trhy, kde si jednotliví výrobci tvoří svoji vlastní cenu, 

patří například monopolistická konkurence, oligopol nebo třeba monopol. (Nechyba 2010) 

Monopolistická konkurence nastává v případě, kdy mnoho výrobců vytváří 

heterogenní produkty, které jsou však blízkými substituty – byť si jsou velice podobné, 

spotřebitel upřednostňuje určitý produkt před jiným, ale v případě, že například vzroste 

cena zvoleného produktu, může spotřebitel začít konzumovat produkt od jiné značky. 

Každá firma má v podstatě monopolní postavení na svůj specifický produkt, který lze však 

celkem snadno zaměnit s mírně odlišným produktem od jiného výrobce. Producenti na trhu 

s monopolistickou konkurencí mohou dosahovat zisku pouze v krátkém období, neboť na 

trh můžou volně vstupovat další firmy, a tak se zisky v dlouhém období blíží nule. 

(Holman 2007) 

Dalším nedokonale konkurenčním trhem, na kterém se navíc nachází malý počet 

výrobců, a rozhodnutí jednoho tak ovlivňuje ty ostatní, je oligopol. Kvůli vzájemné 

závislosti firem není výrobce schopen předem určit poptávku po jeho produktu. Firma tedy 
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přemýšlí nad svou strategií, rozhoduje se, jestli bude kooperovat s ostatními nebo ne, 

a podle toho tvoří svá rozhodnutí. Proto se na oligopolním trhu můžeme setkat s různými 

praktikami, které jsou ve většině zemí ilegální, jako jsou například kartelové dohody, kdy 

se prodejci mezi sebou domlouvají na ceně a množství prodaného zboží. Významným 

rozdílem mezi monopolistickou konkurencí a oligopolem na straně nabídky je fakt, že 

kvůli daleko menšímu množství firem na oligopolním trhu pokrývá každý výrobce velkou 

část poptávky, a tak mohou přítomní prodejci v dlouhém období dosahovat ekonomických 

zisků. (Holman 2007) 

Poslední zmíněnou situací, kdy si prodávající určuje svou vlastní tržní cenu, je 

monopol. Ten nastává v případě, že se na trhu vyskytuje pouze jeden poskytovatel 

nějakého statku, který nemá blízký substitut. Díky tomu je schopný prodávat menší 

množství za vyšší cenu, než by se prodalo na konkurenčním trhu, a tak dokáže vytvářet 

zisk v dlouhém období. Kvůli vyšší ceně ale také může docházet k mrtvé ztrátě, tedy že 

ztráta jedné strany není vyrovnána stejným ziskem na druhé straně, z čehož může plynout 

neefektivita monopolního trhu oproti konkurenčnímu. Monopolistovi se však nabízí 

možnost použít cenovou diskriminaci. Pokud tak učiní, nejen že pravděpodobně zmírní 

nebo úplně eliminuje neefektivitu trhu, ale také je schopen díky dvojí ceně dosahovat ještě 

větších zisků, než kdyby všem svým zákazníkům účtoval pouze jednu cenu. (Nechyba 

2010) 

Monopol ještě dále rozdělujeme podle bariér, které brání dalším potenciálním 

prodejcům ve vstupu na tento trh, na monopol z vlastnictví jedinečného faktoru, přirozený 

monopol a státem vytvořený (administrativní) monopol. Takovým jedinečným faktorem 

může být třeba pozemek s unikátním nalezištěm nějaké suroviny, specifická – například 

umělecká – schopnost nebo výjimečná znalost určitého výrobního procesu, která může být 

posléze chráněna patentem. Vzpomeneme-li si na snahu odlišit produkt od konkurence, tak 

si můžeme všimnout, že inovátor se v podstatě snaží díky svým znalostem získat takovou 

konkurenční výhodu, aby se na co nejdelší čas dostal do monopolního postavení, a tak 

generoval velké zisky. Přirozený monopol oproti tomu vzniká na trzích, kde jsou vysoké 

fixní a nízké mezní náklady. Nejenže by pro případného dalšího prodejce bylo finančně 

velice náročné na tento trh vstoupit, ale navíc by nebyl schopen první firmě konkurovat 

v případě, že první firma má již velký počet zákazníků. Na tomto trhu totiž platí pravidlo, 

že čím větší počet zákazníků poskytovatel má, tím nižší jsou jednotkové náklady. Státem 
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vytvořený monopol vzniká za domněnky, že trh není schopen vytvořit službu, která by 

měla být dostupná všem a za stejných podmínek, a že duplikace takové služby je 

neefektivní. Takové monopoly však v minulosti většinou vedly k vysokým cenám a nízké 

kvalitě služeb, a tak se často potýkaly s nelibostí veřejnosti. (Holman 2007) 

 

2.5 Trh s „citrony“ 

 

Trh ojetých vozidel ve své práci The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty 

and the Market Mechanism z roku 1970 používá George A. Akerlof a vysvětluje na něm 

nejistotu kvality, která může být na trzích přítomna. Jedná se o esenciální práci pro toto 

téma, na kterou pak navazuje hned několik autorů. Zaměřuje se právě na trhy, kde je 

důvěra důležitou a neodmyslitelnou součástí, jenž na jednu stranu vytváří půdu pro 

podnikatelské příležitosti, a tedy i inovace, ale na stranu druhou může trh dovést až 

k zániku. Je zde taky zmíněna spojitost s Greshamovým zákonem, že „špatné peníze z trhu 

vytlačují peníze dobré“. Vzpomíná na velký cenový rozdíl mezi novými a ojetými 

automobily a vysvětluje, jak tento rozdíl vzniká, proč se cena ojetých automobilů o tolik 

nižší a zmiňuje i možné budoucí následky. Nová i ojetá auta také dělí na dobrá a špatná, 

a tímto rozdělením tak vznikají čtyři možné skupiny, do kterých lze zařadit každé auto. 

Špatná auta jsou v Americe známá jako „lemons“, což můžeme do češtiny přeložit jako 

citrony. (Akerlof 1970) Citrony můžeme také chápat jako auta se skrytou vadou (Hofstede 

et al. 2008). 

Na výše zmíněnou studii navazuje hned několik dalších autorů, kteří se snaží ověřit, 

zda je trh s ojetými auty opravdu trhem s citrony – zda jsou kvůli nejistotě kvality 

a nedostatečným působením institucí proti informační asymetrii inzerovaná pouze 

nekvalitní vozidla. Často zkoumanou proměnnou byly servisní úkony, které existenci trhu 

s citrony mohou popírat, pokud počítáme pouze jejich množství (Bond 1982), ale 

v případě, že je brán zřetel i na výši nákladů s nimi spojenými, ji mohou zase naopak 

potvrzovat (Pratt a Hoffer 1984). Nepříznivý výběr na straně prodávajícího, nedostatečnou 

informovanost na straně kupujících, a tedy i existenci trhu s citrony může ale také 

ovlivňovat doba, jak dlouho mělo auto jednoho majitele (Emons a Sheldon 2007). V roce 

1985 vzniká nový pohled na toto téma a to že kvůli určitému dění, vývoji a změnám na 
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trhu se může z kupujícího stát prodávající a naopak. Nerozděluje tedy jedince pouze na 

kupce a prodejce, ale nechává je si volně vybrat a přecházet mezi jednotlivými stranami 

trhu s ojetými automobily (Kim 1985). 

 

2.5.1 Nejistota kvality a asymetrická informovanost 

 

Člověk, který kupuje nové auto, si není vědom toho, zda je toto vozidlo dobré nebo 

špatné. Proto každé z těchto dvou možností již při koupi vozidla přisuzuje nějakou 

pravděpodobnost. Čím déle poté dané auto vlastní, tím lépe zjišťuje, jak konkrétní 

automobil doopravdy funguje, jaké jsou jeho slabiny, a naopak jaké jsou jeho silné stránky. 

Díky těmto nově nabytým vědomostem stanovuje nové hodnoty pravděpodobnosti pro 

výše zmíněné možnosti. Zde vzniká problém asymetrické informovanosti. (Akerlof 1970) 

V momentě, když se majitel rozhodne svůj ojetý automobil prodat, má o svém 

vozidle daleko přesnější informace než potenciální kupce, který kvůli asymetrické 

informovanosti není schopný určit skutečnou kvalitu ojetého automobilu (Mishra et al. 

1998). Možný budoucí majitel se tedy potýká s nejistotou kvality. Jelikož kupující nemá 

o daném autu stejné znalosti jako jeho prodejce, ví, že na trhu se objevují i vozidla jak ve 

skvělé kondici, tak ale i v žalostném stavu, a není schopen mezi takovými vozy určit 

rozdíly, je za auto ochoten zaplatit pouze průměrnou cenu (Akerlof 1970). 

Rozdíly v informovanosti kupujících ještě více umocňují takzvané „The Costs of 

Dishonesty“, což bychom mohli přeložit jako náklady za neupřímnost. Vzpomeňme si na 

trh s ojetými auty a představme si, že vozidla jsou zde prodávána upřímnými, ale 

i neupřímnými prodejci. Upřímný prodejce poskytuje takové informace, že kupující je 

schopen si udělat správný obrázek o tom, jak kvalitní konkrétní vozidlo je. Neupřímný 

naopak některá fakta upravuje, aby dosáhl většího zisku z prodeje podprůměrně kvalitního 

vozu za průměrnou cenu, a skutečnou kvalitu je tedy těžké správně určit. Pro kupujícího je 

tedy náročné poznat, zda je konkrétní inzerát nabízen upřímně či ne a jaká je opravdová 

kvalita nabízeného automobilu. (Akerlof 1970) 

Dalším možným způsobem, jak rozlišit kvalitu ojetých vozů, je počet nutných 

oprav pro správný chod vozidla. V tento okamžik se však může objevit problém 

asymetrické informovanosti, neboť majitel vozu by měl mít daleko lepší přehled 
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o provedených servisních úkonech na konkrétním voze než potenciální kupce, pro kterého 

je určení budoucích potřebných oprav před koupí vozu velice náročné. Tento poznatek 

pochází ze studie zabývající se trhem s pickupy, jelikož se jedná o nákladní vozidla, která 

jsou nejméně používána pro komerční účely. Očekává se tedy vysoká poptávka směřující 

od běžných spotřebitelů, u kterých se nepředpokládá taková odborná znalost ojetých aut, 

která ještě více zvětšuje rozdíl v informovanosti mezi zúčastněnými stranami. Trh 

s pickupy je zde mimo jiné použitý i proto, že je jeho struktura velice podobná trhu 

s automobily stejně tak jako poměr mezi novými a ojetými kusy. (Bond 1982) 

Prohlubování nejistoty kvality i asymetrické informovanosti může také být 

následkem toho, jakým stylem je s autem zacházeno, vezmeme-li v potaz návyky a styl 

řízení některých řidičů, pokud neexistují žádné prostředky přenosu a získávání informací, 

které by byly schopné takové chování odhalit. (Kim 1985) 

Pro analýzu nejistoty kvality na straně poptávajících na trhu s ojetými automobily 

lze také použít hazardní funkci. Díky použití této metodologie na zvolená data bylo 

potvrzeno, že tato funkce klesá s rostoucí délkou vlastnictví daného vozidla, a tedy klesá 

pravděpodobnost, že vozidlo bude znovu přeprodáno. Navíc bylo zjištěno, že auta vysoké 

kvality nebývají prodávány brzo po jejich koupi a připouští také nedostatečnou obezřetnost 

a informovanost kupujících na tomto trhu. Zároveň tato studie tvrdí, že čím je průměrná 

kvalita vozidla vyšší, tím je nižší stupeň nejistoty kvality, a tím je nižší i pravděpodobnost, 

že vozidlo bude rychle přeprodáno. (Emons a Sheldon 2007) 

 

2.5.2 Nepříznivý výběr 

 

Kvůli asymetrické informovanosti se majitelům vozidel podprůměrné kvality nabízí 

možnost prodat své vozidlo za cenu, která je vyšší než skutečná hodnota jimi vlastněného 

automobilu. Čím více takových prodávajících existuje na trhu ojetých vozidel, tím nejen že 

snižují průměrnou cenu, ale zároveň odrazují majitele dobrých aut od prodeje jejich 

vozidel, a tím snižují jak průměrnou kvalitu nabízených automobilů, tak i jejich množství 

na trhu. S poklesem průměrné kvality nabízených automobilů tedy poměrně klesá 

i průměrná cena na trhu ojetých automobilů. Tímto způsobem by se průměrná cena mohla 

přiblížit až k úplné nule a mohlo by dojít k zániku trhu. Je zde také patrná spojitost trhu 
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ojetých vozidel s Greshamovým zákonem, a to že kvůli stejné prodejní ceně mají špatná 

auta tendenci vytlačovat z trhu auta dobrá. (Akerlof 1970) 

Na straně nabídky se mohou nacházet i tací prodejci, kteří dobře vědí o tom, že 

jejich auto nedosahuje takové kvality, aby bylo možné jej prodat alespoň za průměrnou 

cenu, a tak ve své nabídce úmyslně zamlčují či upravují nepříznivé charakteristiky vozidla, 

aby maximalizovali svůj zisk. I zde se setkáváme s modifikací Greshamova zákonu, jelikož 

podřadná auta nabízená neupřímnými prodejci vytlačují z trhu férově nabízená a kvalitní 

vozidla a postupně mohou hnát trh s ojetými vozy až k ukončení jeho existence. Náklady 

za neupřímnost tedy netvoří pouze neoprávněný zisk nepravdomluvného prodejce 

z oklamání zákazníka, nýbrž i depreciace kvality zboží spojená s neustálým snižováním 

ceny na trhu vedoucí až k jeho možnému zániku. (Akerlof 1970) 

Na výše zmíněnou studii v roce 1982 reaguje Eric Bond a v praxi testuje, zda 

špatná vozidla opravdu z trhu vytlačují ta nadprůměrně kvalitní, když jsou prodávána za 

cenu průměrně kvalitního vozu. Ve své práci se zaměřuje na trh s pickupy a kvalitu vozu 

měří pomocí množství nutných servisních úkonů. Čím více údržby si vozidlo vyžádalo, tím 

méně kvalitní bylo a jednalo se tedy o citron. Porovnávána jsou podobně stará vozidla se 

srovnatelným nájezdem, která se však liší v tom, zda se již objevila na trhu s příslušnými 

ojetinami či ne. Na tomto trhu se v tomto případě nejspíše nevyskytuje takové množství 

citronů, aby bylo možné říct, že špatná auta z trhu vytlačují kvalitní vozidla, a tak je tato 

hypotéza zamítnuta. To však ještě nepotvrzuje efektivitu tohoto trhu, protože nevíme, jaké 

výše dosahují náklady na zisk dodatečných informací. (Bond 1982) 

Dvě výše zmíněné studie – zejména pak tu pozdější – dále komentují D. Pratt 

a George E. Hoffer ve své společné práci Test of the Lemons Model: Comment. Zaměřují 

se na problém, který ve své práci nastínil už Eric Bond, a to že nezáleží pouze na množství 

nebo pravděpodobnosti servisních úkonů, ale i na nákladech s nimi spojenými. Zkoumají 

hypotézu, zda je trh s ojetými pickupy trhem s citrony, a nepotřebují k tomu kontroly věku 

a počtu najetých kilometrů, které ve svém testu Bond používal. Náklady na potřebné 

opravy jsou v této studii roztříděny do několika cenových skupin a dvě porovnávané 

skupiny vozidel se dělí na použité pickupy a stejná vozidla mající však prvního majitele. 

Autorům této studie se povedlo dokázat, že průměrné náklady na servis ojetých pickupů 

převyšují výdaje na vozidla z druhé skupiny, a tedy lze tvrdit, že trh s použitými pickupy je 

trh s citrony. (Pratt a Hoffer 1984) 
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Není to však pouze údržba vozidla, co můžou kupujícím prodejci zatajit, ale třeba 

i způsob, jakým bylo s vozidlem zacházeno. Tento problém rozebírá Kim a navazuje také 

na studii od Erica Bonda, který ve své studii dokázal, že kvalita již obchodovaných vozidel 

je přibližně stejná kvalitě těch, která se na trhu ještě neobjevila, a popírá tedy problém 

s citrony. Nesouhlasí ale s jeho myšlenkou, že srovnatelná jakost těchto dvou typů aut je 

zapříčiněna institucemi zmírňující informační asymetrii, a přisuzuje ji spíše tomu, že si lidé 

cení výhody spojené s koupí nového vozu natolik, že se zbavují téměř nových aut vysoké 

kvality. Kim ve své studii potvrzuje jak to, že kvalita ojetých aut může být vyšší než jakost 

aut nových, tak i možnou existenci vícero ekvilibrií, a to když kvalita nabízených aut náhle 

vzroste rychleji než cena. Jelikož jsou však jedinci schopni svévolně a bez dalších nákladů 

měnit strany na trhu, nelze tedy říct, zda je jedno ekvilibrium lepší než jiné. (Kim 1985) 

V roce 2007 se pak na problematiku nepříznivého výběru a asymetrické 

informovanosti zaměřují Winand Emons a George Sheldon. Ve své práci The Market for 

Used Cars: New Evidence of the Lemons Phenomenon předpokládají, že majitelé dobrých 

aut si svá vozidla ponechají, a naopak držitelé špatných se je pokusí prodat špatně 

informovaným kupujícím, a tak bude kvalita ojetých vozidel na trhu podprůměrná. Také je 

zde potvrzeno, že na trh s ojetými vozidly budou úmyslně vstupovat zejména majitelé 

podprůměrně kvalitních vozidel. (Emons a Sheldon 2007) 

 

2.5.3 Přibližování trhu s „citrony“ blíže k dokonalosti 

 

Na trzích zejména v nevyvinutých oblastech, kde je velká variace kvality a kde je 

velkým problémem neupřímnost, je třeba jakýchsi kontrolních a dozorčích orgánů. Roli 

regulátora trhu můžou také částečně zastávat obchodníci, kteří jsou schopni kvalitu vozidla 

úspěšně rozpoznat a přesvědčit o ni potenciálního kupce. Díky svým schopnostem tedy 

můžou dosahovat velkých zisků, které mohou sahat až do výše rozdílu mezi prodejní cenou 

vozidla a jeho skutečnou hodnotou. (Akerlof 1970) 

Další zmíněnou možností, jak bojovat proti nejistotě kvality, je záruka, kterou 

poskytují někteří prodejci svým zákazníkům. Kupující tak od pořízeného zboží očekávají 

nějakou běžnou kvalitu a zároveň riziko, že se jedná o nekvalitní výrobek, přechází 

víceméně ze zákazníka na prodejce. Jinou často používanou praktikou je tvorba značky. 
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Akerlof tvrdí, že faktor značky kupujícímu pomáhá nejen s predikcí kvality výrobku, ale 

navíc mu v případě neuspokojení jeho očekávaní nabízí možnost omezit budoucí nákupy 

od tohoto výrobce. Tato skutečnost v podstatě zdokonaluje zákazníkovy zkušenosti 

se stranou nabídky na konkrétním trhu, a tím tedy i jeho informovanost. Nakonec Akerlof 

vzpomíná na licencování, kterému může každý zákazník přisuzovat určitou míru důvěry 

a odbornosti, které také může snižovat nejistotu kvality. (Akerlof 1970) 

Problémy asymetrické informovanosti a nejistoty kvality jsou schopny zmírnit 

různá ověření, certifikáty, nebo záruky, které vznikají kvůli nejistotě kvality. Pokud ale 

nefungují dostatečně efektivně, tak tento trh zaplaví nekvalitní auta a z trhu se stane trh 

s citrony s absencí kvalitních vozů. (Bond 1982) 

V případě dobře fungujících institucí zmírňujících asymetrickou informovanost je 

množství servisních úkonů u nového a ojetého auta, jehož stav byl průběžně kontrolován, 

identické. Tento závěr může také plynout z toho, že samotní spotřebitelé dokážou získat 

všechny potřebné informace, a tak redukovat nepříznivý výběr (Bond 1982). Pokud se ale 

zaměříme i na průměrné náklady na servis, tak v případě, že tyto instituce dostatečně 

neeliminují nedokonalosti trhu nebo když si kupující nejsou schopni sehnat dostatek 

informací, mohou být peníze vynaložené na údržbu ojetého vozidla vyšší než u auta 

majícího prvního majitele. (Pratt a Hoffer 1984) 

 

2.6 Trh ojetých vozidel v ČR v roce 2020 

 

V této části bude shrnut trh ojetých vozidel, která jsou nabízená v České republice. 

Diskutovány budou trendy, které se na tomto trhu vyskytují, blíže budou rozebrány 

parametry vozidel, jako je třeba počet najetých kilometrů nebo staří vozidla, a v neposlední 

řadě se tato kapitola zaměří na dopady pandemie covid-19 na tento specifický trh. 

Klíčovým zdrojem pro tuto část je tisková zpráva Cebia SUMMARY 4/2020 a bude 

doplněna o související poznatky z dalších zdrojů. 

Důležitým aspektem, který v uplynulém roce v mnoha rovinách neblaze ovlivnil trh 

s ojetými auty, byla pandemie covid-19 a s ní spojená protiepidemická opatření. Tato 

pandemie ovlivnila nejen ekonomickou situaci obyvatel, ale i jejich duševní zdraví. Lidé se 

mohli ocitnout ve zneklidňující nejistotě ohledně budoucího vývoje pandemie, báli se o své 
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zdraví a zdraví svých blízkých a také měli obavy, zda si udrží své zaměstnání a nebudou 

čelit výpadkům příjmů (Bartoš et al. 2020). Pandemie mimo jiné značně omezila pohyb 

osob a směnu napříč členskými státy EU, resultující v meziročním propadu exportů o 9,4 

%, a importů dokonce o 11,6 % (Eurostat 2021). 

Mezi silně postiženými odvětvími byl i trh nově vyrobených vozidel, a ten tak 

negativně ovlivnil i trh s ojetými auty (Cebia 2021a). V EU bylo v roce 2020 prodáno 9,9 

milionů aut, což znamenalo meziroční pokles o necelých 24 %. Všechny členské státy EU 

zaznamenaly více než 10% propad prodeje nových aut. Z těchto států si v roce 2020 

nejhůře vedlo Chorvatsko (téměř -43 %) a nejlépe naopak Dánsko (-12,2 %). Mimo 

členské státy EU byl v loňském roce v Evropě zaznamenán nejmenší propad v Norsku, a to 

necelé 1 %. V ČR bylo v roce 2020 prodáno 202 971 nových osobních aut a meziroční 

propad činil téměř 19 % (ACEA 2021). 

V loňském roce bylo na českém trhu nabízeno přibližně 707 tisíc ojetých osobních 

automobilů, což je o 53 tisíc vozů méně než v roce 2019 a sledujeme tedy meziroční 

propad v počtu nabízených ojetých aut o 7 %. Tento propad zapříčinil zejména pokles 

počtu dovezených aut o 26 530 neboli 15 % a dovezeno tedy bylo pouze 150 731 vozů. 

(Cebia 2021a) 

Více než polovina ojetých aut dovážených ze zahraničí je starší 10 let a průměrné 

staří dovážených vozů v loňském roce ještě vzrostlo z 10,3 let v roce 2019 na 10,7 roků. 

Důvodem dovážení čím dál tím starších aut do ČR nebyla pouze nejistota lidí plynoucí 

z pandemie či menší finanční možnosti a ochota do auta investovat, ale i nepříznivý kurz 

koruny, který zvyšoval cenu dovozů. Průměrné stáří aut s českým původem bylo 7,1 let 

a tedy průměrné stáří všech ojetých osobních aut inzerovaných na českém trhu bylo 9,5 let. 

(Cebia 2021a) 

Zhruba polovina ojetých vozů nabízených v roce 2020 měla tuzemský původ, ze 

zahraničí se automobily nejčastěji dovážely z Německa (21,74 %), Itálie (3,19 %), 

Rakouska (2,31 %) nebo Francie (1,08 %). Vozidel s německým původem bylo meziročně 

na českém trhu o 1 procentní bod více, naopak počet ojetých aut z Itálie klesl z 4,1 % 

v roce 2019 téměř o čtvrtinu. 1 % ojetých aut na českém trhu pocházelo z Belgie, 0,45 % 

z Holandska a ze Slovenska jen 0,16 %.  Zbylých zhruba 19 % ojetých osobních 

automobilů pochází buď z jiné země, nebo jeho původ není znám. (Cebia 2021a) 

Průměrná cena za ojetý automobil byla v minulém roce 229 400 Kč, čímž se 
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průměrná cena meziročně zvedla o 2,5 %. Vliv na tuto cenu mělo výrazné snížení 

poptávky a pokles ceny v prvním pololetí roku 2020 o 16 000 Kč na 212 000 Kč, které 

vedlo ke zvýšení cen v druhé polovině roku, kdy si obchodníci chtěli vynahradit ušlé zisky 

z předešlých 6 měsíců, kdy po většinu doby mohli automobily prodávat pouze online 

formou. Pokud bychom chtěli rozdělit český trh s ojetými auty podle ceny, tak 27 % vozů 

se v ČR v roce 2020 prodávalo pod 100 tisíc Kč, stejný podíl zabírala auta s cenovkou 

mezi 100 a 200 tisíci, 20 % aut stálo mezi 200 a 300 tisíci Kč a zbývajících 26 % aut je 

dražších než 300 tisíc Kč. (Cebia 2021a) 

Nárůst zaznamenala i průměrná hodnota najetých kilometrů, která se meziročně 

zvedla o 2,5 % a činila tedy 162 tisíc kilometrů. Meziroční zvýšení této hodnoty o 5 tisíc 

kilometrů může být zapříčiněno již dříve zmíněným nárůstem stáří vozového parku. Pokud 

se podíváme na udávaná stav kilometrů na tachometru, tak téměř polovinu trhu zabírají 

vozidla s nájezdem mezi 100 a 200 tisíci kilometry (47 %), 33 % aut údajně najelo méně 

než 100 tisíc kilometrů a zbytek (20 %) najelo více než 200 tisíc kilometrů. (Cebia 2021a) 

Pokud se zaměříme na typy pohonu, tak na českém trhu ojetých aut převažují 

automobily s dieselovým motorem (zhruba 55 %), kterým sekundují benzínové motory 

(necelých 43 %). Dieselová auta také ze zmíněného trhu mizí rychleji. Prodat naftové auto 

trvá v průměru 96 dní, zato u benzinového vozu je tato doba delší o 6 dnů. 1,24 % ojetých 

auto nabízených v ČR jsou poháněná motorem na LPG, motor na CNG má 0,63 % a 0,69 

% má jiný typ pohonu. (Cebia 2021a) 

Ne všechna vozidla nabízená na českém trhu ojetých aut jsou způsobilá k provozu 

na pozemních komunikacích. V roce 2020 se na tomto trhu nacházelo 20,4 % ojetých aut 

bez platné STK, což činilo o 2,3 % více než v předchozím roce. Tato skutečnost mohla být 

zapříčiněna tím, že vozidla byla inzerována po delší dobu. Meziročně se totiž průměrná 

doba prodeje zvýšila o 15 dní na rovných 100 dní, kdy auta s tuzemským původem trvalo 

průměrně prodat 84 dnů a zahraniční auta 116 dnů. U aut bez platné technické prohlídky 

musí navíc potenciální kupce počítat s výdaji na provedení STK a kontroly emisí, přičemž 

s sebou nese i riziko, že vozidlo těmito kontrolami neprojde a on ho bude muset na své 

náklady uvést do provozuschopného stavu. (Cebia 2021a) 

Jednou z prvních věcí, které si na autě všimneme, je jeho barva. V České republice 

byla v roce 2020 nejprodávanější barvou ojetých osobních vozidel šedá barva, která tvořila 

téměř 21 % všech prodaných aut. Následovala černá (18,4 %), bílá (16,2 %), modrá (14,1 
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%) a zhruba desetina prodaných ojetých aut měla barvu stříbrnou. Červených aut bylo 

v loňském roce prodáno 8,1 % z celkového počtu, hnědých 4,4 %, 2,8 % prodaných aut 

bylo zelených a 5 % vozidel mělo jinou barvu. Tyto podíly barev na českém trhu ojetých 

aut jsou dlouhodobě téměř stejné a ani v roce 2020 se jejich zastoupení nijak dramaticky 

neměnilo. (Cebia 2021a) 

Na českém trhu s ojetými auty bylo v roce 2020 u více než 55 % nabídek uvedeno, že se 

jedná o auto po prvním majiteli, což znamenalo meziroční nárůst o téměř 8 %. Zároveň se 

i podíl nehavarovaných aut zvýšil z 99,31 % na 99,63 %. I když by se mohlo zdát, že větší 

podíl nehavarovaných aut zvyšuje kvalitu nabízených aut, ze statistik pojišťoven vyplývá, 

že více než 25 % pětiletých aut je poškozeno a u desetiletých aut se jedná už o 60 %, a tak 

je tato statistika nereálná a naopak potvrzuje nekalé praktiky některých prodejců, kteří 

záměrně vady zatajují pro dosažení vyššího zisku (Cebia 2021a). Prodejci využívají 

neznalostí svých zákazníků a i u klíčových charakteristik jako je třeba nájezd zásobují 

potenciální kupce nepravdivými informacemi (Directorate-General for Justice and 

Consumers (European Commission) a GFK 2014). Prodejcům na trzích s ojetými auty 

proto není moc důvěřováno, a dokonce je zde i vysoká pravděpodobnost podvodných 

praktik (Justice and Consumers 2014). Trhy s ojetými vozidly tak patří mezi 3 nejméně 

důvěryhodné trhy (Bauer et al. 2019), a tak je třeba, aby kupující byli schopni správně určit 

determinanty ovlivňující výslednou cenu ojetých aut (Doležalová 2020). 

Nyní se zaměříme zejména na doplňkovou výbavu. Ačkoliv se v loňském roce 

dostávalo na český trh s ojetými auty čím dál tím více starších aut, i tak ale docházelo 

k inzerování nových vybavených vozů. Díky tomu se mezi inzeráty meziročně zvedlo 

zastoupení vozů vybavených bezdrátovým připojením Bluetooth, start/stop systémem, 

bezklíčkovým odemykáním, parkovací kamerou, asistentem rozjezdu do kopce, 

adaptivním tempomatem nebo hlídáním mrtvého úhlu (Cebia 2021a). Položky 

z následujícího grafu číslo 1 byly následně zahrnuty v modelu a bylo zkoumáno, jak 

jednotlivě ovlivňují cenu ojetého vozu. 
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Graf. č. 1. Vybrané položky výbavy 

Zdroj: (Cebia 2021a)  
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3 Data 

 

V následující sekci bude popsáno, jaká data byla využita pro tuto bakalářskou práci, 

jak a odkud byla získána, jak a proč byla upravena a získané parametry budou následně 

analyzovány. Případně bude také vysvětleno, proč některé proměnné nešlo použít, a byly 

proto vynechány.  

 

3.1 Původ dat 

 

V této bakalářské práci jsou použita data, která byla získána z portálu Sauto.cz. 

Jedná se o agregátor nabídek vozidel, který patří pod internetový vyhledávač Seznam.cz. 

Vložené inzeráty pochází jak od soukromých inzerentů, tak od autobazarů a jejich nabídka 

zde je zpoplatněna. V současné době na této stránce inzeruje 1397 firem. Tuto inzertní 

stránka byla zvolena proto, že jde o dlouhodobě nejnavštěvovanější web v oboru auto-

moto v České republice (NetMonitor 2021) a také proto, že internetová komerce je pro trh 

s ojetými auty velice důležitá (Andrews a Benzing 2007). Inzeráty jsou zde přehledné 

a obsahují parametry vozidel, díky kterým je mimo jiné možné třídit jednotlivé nabídky do 

sekcí například podle výrobce, množství najetých kilometrů, roku výroby a dalších.  

 Je zde také možné vybrat si z několika kategorií motorových vozidel – osobní, 

užitková, nákladní, motocykly a čtyřkolky – ale nachází se zde i další nabídky rozdělené 

do kategorií přívěsy – návěsy, obytné, pracovní stroje, autobusy a náhradní díly. Pro 

potřeby této bakalářské práce byla zvolena osobní auta klasifikovaná jako ojetá (nikoliv 

nová, předváděcí, havarovaná nebo klasifikovaná jako veterán). Tato data byla dále 

postupně filtrovaná podle výrobce, protože najednou portál Sauto.cz ukazuje pouze 10 000 

nabídek – 667 inzerátů (666 po 15 inzerátech a zbylých 10 inzerátů na poslední stránce). 

Vznikl tak datový balíček, ve kterém byla zahrnuta vozidla inzerovaná na stránce Sauto.cz 

soukromými osobami i autobazary od automobilek, která v danou chvíli stahování dat měla 

na tomto portálu alespoň 100 nabídek jednotlivých vozů. Jednalo se tedy o vozy značek 

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, 

Chrysler, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, 
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Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Smart, Subaru, Suzuki, Škoda, Toyota, 

Volkswagen a Volvo. (Seznam.cz 2021) 

 Pro vložení jednorázového inzerátu musí být člověk registrovaný na doméně 

Seznam.cz, a také musí vyplnit několik povinných informací. Jedná se o druh vozu, jeho 

stav, VIN kód, výrobce, model, typ karoserie, barvu, palivo, objem, tachometr, zemi 

původu, rok výroby nebo „v provozu od“, cenu/odstupné, kraj a okres. U těchto položek 

musí nabízející buď jednotlivé informace vyplnit, nebo vybrat z poskytnutých seznamů, 

a zároveň může vyplnit další základní informace jako je například výkon vozidla, zvolená 

převodovka nebo třeba počet airbagů a další. Dále také musí vložit alespoň 3 fotografie. 

Díky těmto pravidlům a kontrole VIN kódu, zda už zde vozidlo není nabízeno, lze nabídky 

považovat za skutečné a portál Sauto.cz za důvěryhodný zdroj. VIN kód je zároveň možné 

nechat prověřit, a zjistil tak o vozidle případně další informace. V záložce výbava pak 

může v současnosti inzerent volit ze 161 volitelných položek doplňkové výbavy, 

rozdělených do kategorií bezpečnostní a stabilizační systémy (18), zabezpečení (6), 

okna/skla (6), sedadla (18), střecha (3), elektro zařízení (29), vnější vybavení (26), vnitřní 

vybavení (21), tunning (3), pohon (13) a ostatní (18). (Seznam.cz 2021) 

 

3.2 Extrakce dat 

 

K extrakci dat byla použita aplikace Webscraper. Jde o rozšíření do internetového 

prohlížeče, kdy k získání dat z internetových stránek není potřeba kódování, ale stačí 

pouze správně vybrat elementy zájmu. Výrazně tedy ulehčuje extrakci dat z internetových 

databází a zároveň tato data zapisuje do používaných formátů. Tato data byla stažena 

v rozmezí jednoho týdne od 19. do 26. března 2021. Bylo tak získáno 55 659 různých 

nabídek ojetých vozidel prodávaných v České republice na portálu Sauto.cz od 34 

automobilových výrobců. 

Jako elementy zájmu byly zvoleny následující: značka výrobce, model, základní 

informace o vozidle, cena, datum výroby, stav tachometru, palivo, převodovka, 

klimatizace, výkon, hodnota EURO, země původu, počet airbagů, karoserie, barva, počet 

dveří, počet míst, objem motoru, dodatečné informace, první majitel, servisní knížka, 

doplňková výbava, průměrná spotřeba, VIN kód, datum zahájení provozu vozidla a STK. 
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Každá položka v datovém balíčku v sobě tedy skrývala nějaké hodnoty těchto 26 

parametrů. V případě že u určitého inzerátu nebyl nějaký parametr vyplněn, tak v tomto 

případě nabýval neznámé hodnoty. 

 

3.3 Úprava dat 

 

Průřezová data získaná z portálu Sauto.cz byla tvořena souvislým textem, ve 

kterém byly jednotlivé proměnné odděleny čárkami. Aby tedy mohla být použita pro 

analýzu v této bakalářské práci, musela být upravena do číselného formátu, což znamenalo 

zejména odstranění jednotlivých jednotek nebo nepotřebných informací. Bylo tak získáno 

několik kvantitativních faktorů ovlivňující cenu ojetých vozidel v české republice, většina 

parametrů však poté měla kvalitativní charakter – konkrétně byly ve formátu binárních 

proměnných. Během úpravy dat bylo také zjištěno velké množství neznámých hodnot 

u některých proměnných, a tyto proměnné proto nebyly zahrnuty do další analýzy. 

K úpravě i následné analýze dat byl použitý programovací jazyk R a software RStudio.  

 

3.4 Popis proměnných 

 

Získané proměnné můžeme rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativními 

proměnnými byly závislá proměnná cena, nájezd, stáří, objem motoru a výkon. Cena 

a výkon byly uvedené v podobě logaritmu. Zbytek proměnných měl tvar binárních 

proměnných. Přehled proměnných vstupujících do ekonometrického modelu, jejichž vliv 

na cenu ojetého auta byl následně posuzován, je uveden v tabulce číslo 1 (pro kvantitativní 

proměnné) a v tabulce číslo 2 (pro kvalitativní proměnné). 

 

Tabulka č. 1: Kvantitativní proměnné vstupující do modelu 

Název 

proměnné 

N. p. v modelu Minimum Průměr Maximum 

Logaritmus 

ceny* 

Ln_price 8,497 

(4 900)** 

12,367 

(361 041) ** 

16,953 

(23 055 000)** 
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Vzdálenost Distance 0,001 123,271 999,999 

Objem 

motoru 

Engine_volume 0,000 1,821 8,285 

Stáří Age 0,000 8,217 83,000 

Logaritmus 

výkonu 

Ln_power 2,485 

(12)** 

4,590 

(107)** 

6,450 

(633)** 

 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

Poznámka: * logaritmus ceny je závislou, vysvětlovanou proměnnou, ostatní proměnné 

jsou vysvětlující, nezávislé proměnné; ** v závorkách jsou hodnoty těchto proměnných 

před zlogaritmováním 

 

Tabulka č. 2: Kvalitativní proměnné vstupující do modelu 

Název proměnné N. p. v modelu  Název proměnné N. p. v modelu 

Platná technická 

kontrola 
STK 

 Barva (pokračování) 

Počet airbagů  Červená Col_red 

1 airbag Airbag1  Zelená Col_green 

2 airbagy Airbag2  Žlutá Col_yellow 

4 airbagy Airbag4  Oranžová Col_orange 

7 airbagů Airbag7  Béžová Col_beige 

8 airbagů Airbag8  Zlatá Col_gold 

9 airbagů Airbag9  Fialová Col_violet 

10 airbagů Airbag10  Růžová Col_pink 

12 airbagů Airbag12  Ostatní Col_other 

14 airbagů Airbag14  Typ laku 

Počet dveří  Metalíza Metalic_col 

3 dveře Doors3  Perleťová Pearl_col 

Počet sedadel  Pastelová Pastel_col 

1 sedadlo Seats1  Polep Wrap_col 

2 sedadla Seats2  Značka výrobce 
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3 sedadla Seats3  Audi Brand_audi 

4 sedadla Seats4  Alfa Romeo Brand_alfa 

6 sedadel Seats6  BMW Brand_bmw 

7 sedadel Seats7  Citroën Brand_citroen 

8 sedadel Seats8  Dacia Brand_dacia 

9 sedadel Seats9  Fiat Brand_fiat 

Auta podle typu paliva  Ford Brand_ford 

Naftová Diesel  Hyundai Brand_hyundai 

Elektrická Elektro  Kia Brand_kia 

Hybridní Hybrid  Mazda Brand_mazda 

Poháněná LPG LPG  Mercedes-Benz Brand_mercedes 

Poháněná CNG CNG  Opel Brand_opel 

Převodovka  Suzuki Brand_suzuki 

Automatická Automat  Mitsubishi Brand_mitsubishi 

První majitel a servisní knížka  Landrover Brand_landrover 

První majitel Firstown  Porsche Brand_porsche 

Servisní knížka Servbook  Chevrolet Brand_chevrolet 

Klimatizace  Nissan Brand_nissan 

Automatická Auto_clima  Mini Brand_mini 

Bez klimatizace No_clima  Honda Brand_honda 

Země původu  Smart Brand_smart 

Německo Origin_GER  Subaru Brand_subaru 

Itálie Origin_ITA  Lexus Brand_lexus 

Francie Origin_FRA  Jeep Brand_jeep 

Švédsko Origin_SWE  Chrysler Brand_chrysler 

Švýcarsko Origin_SWI  Jaguar Brand_jaguar 

Rakousko Origin_AUS  Dodge Brand_dodge 

Lucembursko Origin_LUX  Peugeot Brand_peugeot 

Belgie Origin_BEL  Renault Brand_renault 

Nizozemsko Origin_NET  Seat Brand_seat 

Španělsko Origin_SPA  Toyota Brand_toyota 

Spojené státy Origin_USA  Volkswagen Brand_volkswagen 
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Dánsko Origin_DEN  Volvo Brand_volvo 

Slovensko Origin_SLO  Doplňková výbava 

Neznámá Origin_UNKNOWN 
 Dálkové centrální 

zamykání 
Central 

Jiná Origin_OTHER  Elektrická okna Elwindows 

Typ karoserie  Litá kola Wheels 

Liftback Body_lift  Isofix Isofix 

SUV Body_SUV  Tempomat Tempomat 

Sedan Body_sedan  Vyhřívání sedadel Seatheating 

Kupé Body_coupe  Parkovací senzory Parking 

Hatchback Body_hatch  Bluetooth Bluetooth 

Kabriolet Body_cabriolet  Start/stop systém Startstop 

CUV Body_CUV 
 Asistent rozjezdu do 

kopce 
Hillclimb 

Roadster Body_roadster  Bezklíčkové ovládání Keyless 

Pickup Body_pickup  Tažné zařízení Towball 

MPV Body_MPV  Parkovací kamera Camera 

Van (dodávka) Body_VAN  Elektrické víko kufru Elbackdoor 

Offroad Body_offroad  Adaptivní tempomat Adaptive 

Barva  Vyhřívané člení sklo Heatedwindow 

Černá Col_black  Hlídání mrtvého úhlu Blindspot 

Šedá Col_grey  Vyhřívaný volant Heatedsw 

Stříbrná Col_silver  Střešní okno Panorama 

Modrá Col_blue  Nezávislé topení Indheating 

Hnědá Col_brown  Pohon všech kol 

Vínová Col_wine  Pohon všech kol AWD 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 
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Z modelu byly vynechány následující binární proměnné, které tvořily základní 

(nebo srovnávací)1 skupinu (vizte tabulku číslo 3):  

 

Tabulka č. 3: Vynechané proměnné 

Název 

proměnné 

N. p. v modelu  Název proměnné N. p. v modelu 

Značka Škoda Brand_skoda  6 airbagů Airbag6 

Bílá barva Col_white  Karoserie kombi Combi 

Základní barva Basic_col  5 dveří Doors5 

Palivo – Benzín Petrol  5 sedadel Seats5 

Český původ Origin_CZE  Manuální klimatizace Man_clima 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.1 Cena 

 

Závislou proměnnou, která bude posléze vysvětlena pomocí ostatních nezávislých 

proměnných, je cena ojetého auta. Jde o částku, za kterou je nabízející ochoten své vozidlo 

prodat případnému zájemci. Ojetý automobil je unikátní produkt s relativně vysokou 

pořizovací cenou, dlouhou životností a různými nároky na servis (Gongqi et al. 2011). 

Majitel ojetého auta disponuje perfektními informacemi o svém voze – případně by je měl 

být schopen s odbornou pomocí zjistit – a tedy by měl být schopný přibližně určit 

skutečnou hodnotu daného vozidla. Ze strany poptávajícího se jedná o základní parametr, 

kterým výběr nového vozidla většinou začíná a to tak, že si kupující stanoví rozpočet na 

koupi ojetého vozu. Inzerovaná cena je brána jako finální cena konkrétního ojetého auta 

a není brán zřetel na případnou domluvu mezi kupujícím a prodávajícím. Následně je cena 

transformována do její logaritmické podoby (Yerger 1996), čímž bylo rozdělení této 

proměnné přiblíženo normálnímu rozdělení.  

 

 

 

 

 
1 Přeloženo vlastními slovy z anglického „base (benchmark) group“ 
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Graf č. 2: Histogram logaritmu ceny ojetých vozů 

 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.2 Nájezd 

 

Parametr zaznamenávající počet najetých kilometrů je považován za jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících cenu ojetého auta (Doležalová 2020), ne-li za ten 

vůbec nejdůležitější (Pal et al. 2017). Zároveň však neudává pouze ono číslo, ale skrývá 

v sobě i například opotřebení interiéru, motoru nebo podvozkových dílů vozidla. Během 

doby životnosti vozidla je také dobré provádět různé úkony, aby vozidlo dlouho a dobře 

sloužilo. Může se jednat například o předepsanou výměnu oleje, výměnu rozvodového 

řemene nebo o aplikaci autokosmetiky. Proměnná udávající počet najetých kilometrů však 
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v sobě tuto možnou skutečnost nereflektuje, a je tedy možné na trhu najít auto s vysokým 

počtem najetých kilometrů, které je v lepším stavu než auto s nižším počtem najetých 

kilometrů. Můžeme tedy očekávat, že čím více kilometrů vozidlo najelo, tím více bylo 

opotřebováno a tím nižší bude jeho cena, a naopak. Zároveň je tento parametr častým 

terčem podvodníků, neboť ti dobře vědí, že auto s nižší uraženou vzdáleností prodají za 

více peněz. Existují proto různá osvědčení, která dokážou doložit historii vozidla. Některé 

studie uvádějí proměnnou nájezd v kilometrech ujetých za měsíc nebo ve formě logaritmu 

(Prado 2009). V této práci je však tato proměnná pro lepší porovnání s jinými studiemi 

uvedena v tisících kilometrech, kdy například hodnota 1 této proměnné znamená, že ojeté 

auto je inzerováno s 1000 najetými kilometry. U 3 pozorování byla nalezena hodnota 0 této 

proměnné, nejednalo se tedy o ojetá auta, a tato pozorování byla proto z datového balíčku 

vynechána. Finální datový balíček proto obsahoval 55 656 pozorování. 

 

3.4.3 Stáří 

 

Jednou z nejdůležitějších proměnných, která negativně ovlivňuje cenu ojetého auta, 

může být jeho stáří (Kihm a Vance 2016). Nejen že nám ukazuje, po jakou dobu bylo 

vozidlo užíváno, ale také je z něj možné vyčíst, jakými technologiemi může automobil 

disponovat. Vzhledem k vyššímu věku lze ale také očekávat vyšší opotřebení nebo 

případně stárnutí jednotlivých dílů automobilu. Čím je navíc auto starší, tím úměrně klesá 

dostupnost náhradních dílů pro daný model, jejich cena roste a majiteli se pak nemusí 

vyplatit inkriminované díly měnit. A tak klesá i cena vozu. Nevýhodou tohoto parametru 

však je, že nevíme, jakým způsobem bylo vozidlo využíváno – zdali jezdilo dlouhé 

dálniční trasy, nebo pouze popojíždělo po městě, či zda celou dobu stálo pouze v garáži. 

Naopak v případě krásně zachovalých veteránů v originálním stavu stáří vozidla jeho cenu 

ještě umocňuje. I přesto je však předpokládán negativní vliv této proměnné na zbytkovou 

cenu ojetého auta. Ve většině prací je tato proměnná obsažena ve své přirozené lineární 

formě a jinak tomu nebude ani v této práci (Doležalová 2020). 
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3.4.4 Objem motoru 

 

Jedním ze základních parametrů každého vozidla je objem motoru. S tímto 

parametrem je také často spojen výkon motoru. Přestože je však u těchto dvou proměnných 

očekávána pozitivní korelace, vztah těchto dvou charakteristik se liší jak mezi 

automobilkami, tak i mezi modely (Doležalová 2020). Většina výrobců doplňuje motory 

klidně i několika turbodmychadly, které umožňují vysoký výkon motoru při nižším 

objemu. Přestože je doporučeno mít v modelu zahrnutý buď pouze objem motoru, nebo 

jeho výkon (Prado 2009), nebyla nalezena problémová korelace mezi těmito dvěma 

proměnnými a autor této práce se domnívá, že obě dvě proměnné mají silný vliv na 

výslednou cenu ojetého vozidla. Tato proměnná bývá uváděna v kubických centimetrech 

(ccm) nebo v litrech, kdy jeden litr odpovídá 1000 ccm. Pro účely této studie byla tato 

proměnná počítána v litrech. Objem motoru může mít na cenu ojetého auta negativní vliv 

(Doležalová 2020), neboť větší objem motoru znamená i vyšší spotřebu a kupující na trhu 

s ojetými auty daleko více hledí na spotřebu auta než člověk, který si kupuje nové auto 

(Kihm a Vance 2016). Očekává se tedy negativní vliv této proměnné na cenu ojetého auta. 

 

3.4.5 Výkon 

 

 Proměnná výkon je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje komfort 

a bezpečnost jízdy. Tento parametr bývá uváděn většinou buď v kilowattech (kW) nebo 

v koňské síle, respektive koních (hp2), kdy 1 kW má 1,36 koní. V této studii byl výkon 

počítán v kilowattech. Ve většině studií bylo dokázáno, že vyšší výkon pozitivně ovlivňuje 

také cenu ojetého vozidla (Doležalová 2020). Zajímavým poznatkem získaným 

z německého trhu ojetých aut je to, že auta s dieselovým motorem mají průměrně téměř 

o 20 kW více než auta s benzinovým motorem (Gössling a Metzler 2017). I proto lze tedy 

očekávat vyšší cenu ojetých aut poháněných naftovým motorem. Tato proměnná je ve 

výsledném modelu obsažena v její zlogaritmované podobě, čímž bylo dosaženo téměř 

normálního rozdělení.  

 

 
2 Zkratka pochází z anglického „horse power“. 
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Graf č. 3: Histogram logaritmu výkonu ojetých vozů 

 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.6 Palivo 

 

Další proměnnou, která ovlivňuje výslednou cenu ojetého vozidla, je palivo. Paliv 

můžeme mít několik typů, a to jak fosilní, tak i paliva z obnovitelných zdrojů. V použitém 

datovém balíčku se objevují vozy používající k tvorbě energie benzín, naftu, elektřinu nebo 

hybridní auta kombinující k pohonu elektřinu a benzín, a také auta používající benzín nebo 

nějaký plyn – CNG nebo LPG. U hybridních aut se očekává vyšší zůstatková cena než 

u aut používajících pouze fosilní paliva (Pudaruth 2014). 
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Naftová auta mívají vyšší pořizovací cenu, ale za tuto cenu slibují nižší spotřebu 

paliva do budoucna. Jelikož se však jedná o vznětový motor, baterie ve vozidle je více 

namáhána, a můžeme tak u nich očekávat vyšší fixní náklady. Vyplatí se proto hlavně 

takovým majitelům, kteří za rok najedou velký počet kilometrů, a tím se jejich fixní náklad 

poměrně snižuje k celkovým nákladům. Značnou nevýhodou naftových motorů je ale 

jejich větší hlučnost. I tak se však u dieselových aut očekává vyšší cena a tento parametr je 

považován za důležitý (Prado 2009). 

Čistě elektrická vozidla mají výrazně vyšší pořizovací cenu oproti vozům na ostatní 

paliva, ale za tuto cenu slibují jak levnější provoz v budoucnu, tak i nižší uhlíkovou stopu 

(Doležalová 2020). Právě kvůli nižší uhlíkové stopě zakázala EU prodej nových 

automobilů na fosilní paliva od roku 2035 (Carey a Steitz 2021). Vysoká pořizovací cena 

je zapříčiněna hlavně drahými bateriemi, které je ale potřeba měnit a jejich výměna je také 

velice nákladná, a proto jsou ve výsledku celkové náklady elektrických aut vyšší než 

u automobilů na fosilní paliva (Delucchi a Lipman 2001). Vzhledem k této skutečnosti lze 

přepokládat nižší zůstatkovou cenu elektrických vozů, neboť potenciální kupce by měl 

kvůli možné výměně baterií počítat s vyššími náklady na údržbu. 

 

Tabulka č. 4: Rozdělení podle typu paliva 

Palivo Nafta Benzín Hybridní LPG CNG Elektro 

Počet 

vozidel 

30 739 23 090 586 568 432 241 

Procentuální 

zastoupení 

55,23 % 41,49 % 1,05 % 1,02 % 0,78 % 0,43 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.7 Převodovka 

 

Auta v použitém datovém balíčku byla rozdělena na vozidla s automatickou 

převodovkou a manuálním řazením. 36 287 vozů bylo vybaveno manuální převodovkou 
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a 18 015 disponovalo automatickým řazením. U 1354 vozidel tento parametr nebyl 

vyplněn. Předpokladem je vyšší cena aut s automatickou převodovkou (Erdem a Şentürk 

2009), neboť tato auta jsou tak technologicky vyspělejší a nabízí vyšší komfort řidiči. 

 

3.4.8 Karoserie 

 

Typ karoserie je jeden z nedůležitějších faktorů, který ovlivňuje rozhodování 

kupujícího (Pal et al. 2017). Tento faktor mimo jiné taky přímo ovlivňuje následné 

používání vozu (Doležalová 2020). Typ karoserie dokonce hraje větší roli u ojetých aut než 

u vozů, které právě sjely s výrobní linky (Kihm a Vance 2016). Předpokládá se vyšší cena 

u aut větších konstrukcí (jako například SUV3 nebo MPV4), neboť tato auta jsou 

materiálově mnohem nákladnější než například automobily spadající do kategorie sedan. 

Zároveň se ale očekává vyšší cena u ojetých automobilů s tvarem karoserie kupé nebo off-

road, neboť tyto typy karoserie jsou konstruovány tak, aby již při koupi nové vozu přitáhly 

movité kupce (Doležalová 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Sportovní užitkové auto (Sports utility vehicle) 
4 Víceúčelové vozidlo (Multi-purpose vehlice) 
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Tabulka č. 5: Rozdělení podle typu karoserie 

Karoserie Počet vozidel Procentuální zastoupení 

Kombi 18 742 33,67 % 

Hatchback 12 860 23,11 % 

SUV 8 036 14,44 % 

MPV 5 525 9,93 % 

Sedan/limuzína 4 346 7,81 % 

Liftback 3 422 6,15 % 

Kupé 1 070 1,92 % 

Kabriolet 646 1,16 % 

Pick-up 328 0,59 % 

Van* 323 0,58 % 

Terénní 318 0,57 % 

CUV** 25 0,04 % 

Roadster 15 0,03 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

Poznámka: * dodávkový automobil, ** kombinace SUV a kompaktního vozu („crossover 

utility vehicle“) 
 

3.4.9 Země původu 

 

Dalším vlivným parametrem je také země původu ojetého vozidla. Jelikož kvalita 

dopravní infrastruktury se může mezi zeměmi velice lišit, tak v zemích s horšími silnicemi 

může docházet k vyššímu opotřebení různých dílů, a proto může tato proměnná cenu 

ojetého vozidla ovlivnit. Nejde však jen o kvalitu cest, ale dokonce třeba i o podnebí, ve 

kterém je vozidlo provozováno. Neblahý vliv na „zdravotní stav“ automobilu je přisuzován 

chladnému podnebí, ve kterém dochází ke sněžení. Aby totiž byly cesty v zimním období 

vůbec sjízdné, je někdy třeba na ně nanášet kamínky nebo sůl, které mohou poničit lak, 

a auto tak může začít rezavět. Horší adheze na zasněžených cestách také může zvyšovat 

obtížnost řízení vozidla, a proto může dokonce docházet k vyššímu počtu dopravních 

nehod. Neblahý vliv podnebí zejména na motor auta lze naopak očekávat v tropických 

oblastech, ve kterých je všudypřítomný písek, který se může společně se vzduchem dostat 
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do motoru. Tam nejen že dokáže zacpat všelijaké filtry a otvory, ale zároveň může působit 

jako brusivo, a je tedy možné, že se motor třeba i daleko rychleji zničí. 

 

Tabulka č. 6: Rozdělení podle země původu 

Země původu Počet vozidel Procentuální zastoupení 

Česká republika 26 430 47,49 % 

Německo 11 884 21,35 % 

Jiné 11 179 20,09 % 

Itálie 2 127 3,82 % 

Rakousko 1 235 2,22 % 

Francie 588 1,06 % 

Belgie 552 0,99 % 

Švýcarsko 435 0,78 % 

Švédsko 327 0,59 % 

Holandsko 258 0,46 % 

Slovenská republika 224 0,40 % 

USA 198 0,36 % 

Dánsko 120 0,22 % 

Lucembursko 66 0,12 % 

Španělsko 28 0,05 % 

Nedohledatelný původ 5 0,01 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 
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3.4.10 Výrobce 

 

Značka výrobce automobilu by mohla být jednou z nejdůležitějších proměnných 

(Pal et al. 2017). Dalo by se očekávat, že čím byla vyšší cena nového auta při jeho koupi, 

tím bude vyšší jeho zbytková cena jako ojetého vozu. Ojetá auta luxusních značek (jako je 

například BMW nebo Mercedes-Benz) ale ztrácejí oproti běžným značkám daleko více na 

hodnotě (Kihm a Vance 2016). Podobný trend může být patrný i u importovaných aut, kdy 

auta zahraničních značek ztrácejí rychleji svoji hodnotu (Gongqi et al. 2011). Příčinou 

tohoto jevu může být například to, že auta produkovaná v nějaké zemi jsou přizpůsobena 

silnicím, podnebí a zejména potřebám uživatelů té konkrétní země. Náročnější může být 

ale také shánění náhradních dílů na vozidla od vzdálených výrobců. Pokud bychom se 

podívali na největší evropské trhy ojetých aut jakými jsou Německo, Francie a Španělsko, 

tak bychom si všimli, že značky aut s německým původem zvyšují cenu ojetého vozidla 

(Prado 2009). Můžeme tedy očekávat vyšší cenu u ojetých aut od automobilky 

Volkswagen v porovnání s jejími konkurenty, jako je například česká automobilka Škoda 

nebo španělský Seat (Requena a Walker 2006). 

Tabulka č. 7: Rozdělení podle výrobce 

Výrobce Počet 

vozidel 

Procentuální 

zastoupení 

 Výrobce Počet 

vozidel 

Procentuální 

zastoupení 

Škoda 13 796 24,79 %  Nissan 645 1,16 % 

Volkswagen 7 918 14,23 %  Dacia 592 1,06 % 

Ford 4 395 7,90 %  Suzuki 552 0,99 % 

BMW 3 588 6,45 %  Mitsubishi 427 0,77 % 

Audi 2 536 4,56 %  Honda 391 0,70 % 

Mercedes-

Benz 

2 399 4,31 %  Land 

Rover 

341 0,61 % 
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Peugeot 2 242 4,03 %  Mini 316 0,57 % 

Renault 2 157 3,88 %  Subaru 290 0,52 % 

Hyundai 1 979 3,56 %  Chevrolet 288 0,52 % 

Opel 1 846 3,32 %  Jeep 270 0,49 % 

Citroën 1 704 3,06 %  Porsche 241 0,43 % 

Volvo 1 183 2,13 %  Alfa 

Romeo 

239 0,43 % 

Seat 1 126 2,02 %  Jaguar 179 0,32 % 

Toyota 1 031 1,85 %  Lexus 161 0,29 % 

Kia 880 1,58 %  Chrysler 113 0,20 % 

Mazda 857 1,54 %  Smart 107 0,19 % 

Fiat 767 1,38 %  Dodge 100 0,18 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.11 Barva 

 

 

Charakteristika ojetého auta, která je dobře viditelná hned na první pohled a není 

potřeba mít k jejímu určení nějaké speciální schopnosti, je barva vozidla. Na tureckém trhu 

s ojetými auty bylo zjištěno, že šedivá a černá auta, která jsou na tamějším trhu 

nejpopulárnější, mají zároveň vyšší cenu než auta jiných barev (Erdem a Şentürk 2009). 

Pravděpodobnost havárie klesá o 50 %, pokud řídíte stříbrné auto, naopak nejčastěji 

havarovaná auta jsou ta zelená a hnědá (Furness et al. 2003). Tyto poznatky vyplývají 

pravděpodobně z toho, že stříbrná auta odrážejí světlo lépe než ostatní barvy, kdežto zelená 

a hnědá splývají s okolím cest. Nejlépe viditelnými auty jak přes den, tak i v noci jsou ale 

nejspíše auta bílé barvy, a díky tomu se také vyznačují nejnižší nehodovostí (Newstead S. 
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a D’Elia A. 2007). 

Pokud se ale podíváme na statistiku průměrné ztráty hodnoty nového auta podle 

barvy, tak vidíme, že z výše zmíněných barev si naopak po 3 letech od prodeje nejlépe 

vede zelená, která si průměrně uchová o více než 6 % vyšší hodnotu než průměrné (nebo 

stříbrné) auto (Blackley 2021). Z dostupné tabulky je jasně vidět, že nejlépe si hodnotu drží 

žlutá auta a nejhůře auta zlatá.  

 

Tabulka č. 8: Ztráta ceny nového automobilu podle barvy 

 

Zdroj: (Blackley 2021) 

 

Tabulka č. 9: Rozdělení podle barvy 

Barva Počet vozidel Procentuální zastoupení 

Šedá 12 278 22,06 % 

Černá 10 657 19,15 % 

Bílá 9 441 16,96 % 

Modrá 7 919 14,23 % 

Stříbrná 5 479 9,84 % 

Červená 4 116 7,40 % 

Hnědá 2 379 4,27 % 

Zelená 1 235 2,22 % 
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Béžová 740 1,33 % 

Oranžová 361 0,65 % 

Žlutá 357 0,64 % 

Zlatá 272 0,49 % 

Vínová 173 0,31 % 

Jiná 132 0,24 % 

Fialová 113 0,20 % 

Růžová 4 0,01 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.12 Typ laku 

 

 

V datovém balíčku použitém v této studii se nejčastěji nachází auta s metalízou, 

a to hned ve 32 180 případech. Druhým nejčastějším typem laku je základní lak (4 440 

aut), perleťový lak má 731 vozidel, pastelový lak má 297 ojetých automobilů a 20 vozů je 

zabaleno ve folii. 

 

3.4.13 Klimatizace 

 

 

Inzerovaná vozidla byla buď bez klimatizace, s manuální, nebo s automatickou 

klimatizací. Klimatizace nabízí posádce vozidla vyšší komfort zejména v letních horkých 

dnech. Nejvyšší komfort poskytuje automatická klimatizace, která je technicky vyspělejší 

než manuální a dokáže udržovat nastavenou teplotu uvnitř vozu bez ohledu na to, jaká je 

zrovna venkovní teplota. Nejčastěji byla vozidla v použitém datovém balíčku vybavena 

automatickou klimatizací (37 759 aut), pak manuální (14 456 vozů) a 309 automobilů 

klimatizací nedisponovalo. U zbylých nabídek tento parametr nebyl vyplněn.  

 

3.4.14 První majitel 

 

Zda se jedná o vozidlo po prvním majiteli, může o vozidle napovědět mnoho 

informací užitečných při koupi ojetého vozu. Očekává se, že pokud vozidlo vlastnil pouze 
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jediný člověk, mělo by být v lepším stavu, než kdyby vozidlo vlastnilo více lidí. V případě, 

že vozidlo často měnilo majitele, tak je také možné, že je s autem něco v nepořádku, 

a proto se ho každý jeho majitel snaží zbavit. Také je možné předpokládat, že pokud mělo 

vozidlo jednoho majitele třeba i po delší dobu, tak zřejmě bylo natolik spolehlivé, že 

nebylo třeba jej vyměnit. V použitém datovém balíčku je 31 511 ojetých aut po prvním 

majiteli, 6 385 aut mělo více než jednoho majitele a u 17 760 nabídek tato položka nebyla 

vyplněna. 

 

3.4.15 Servisní knížka 

 

Podobně důležitou proměnnou ovlivňující cenu ojetého vozu může být i skutečnost, 

zda má auto vedenou servisní knížku. V té se může potenciální kupce dozvědět o autě 

mnoho užitečných informací – například kdy a jaké byly provedeny servisní úkony, zda 

byly dodrženy servisní intervaly stanovené výrobcem nebo třeba i jestli se na autě musely 

dělat nějaké výjimečné úkony k zajištění jeho provozuschopnosti. Nejen že tyto údaje 

mohou snižovat nedostatečnou informovanost kupujícího, ale také můžou případnému 

budoucímu majiteli napovědět, na co si dát případně pozor nebo jaké investice do údržby 

vozidla ho v blízké době čekají.  

 

3.4.16 Počet airbagů 

 

Počet airbagů u ojetých aut v získaném datovém balíčku se pohyboval mezi 1 a 14. 

Automobil s vyšším počtem airbagů nabízí své posádce větší bezpečnost, proto se dá 

očekávat, že čím více airbagy ojetý automobil disponuje, tím bude vyšší jeho cena.  

 

Tabulka č. 10: Rozdělení podle počtu airbagů 

Počet 

airbagů 

1 2 4 6 7 8 9 10 12 14 NA* 

Počet 

vozidel 
732 2561 7254 18605 3234 6369 1115 4677 522 64 10523 

Procent. 

zast. (%) 

1,3 4,6 13,0 33,4 5,8 11,4 2,0 8,4 0,9 0,1 18,9 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

Poznámka: * NA značí neznámou či chybějící hodnotu (z anglického „not available“)  
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3.4.17 Počet dveří 

 

Auta v datovém balíčku byla rozdělena na třídveřová a pětidveřová. Kromě 2 494 

neznámých hodnot byla nalezena i dvoudveřová auta, čtyřdveřová a šestidveřová. To bylo 

zapříčiněno tím, že někteří inzerenti nepočítají víko zavazadlového prostoru jako dveře, 

proto uvádějí pouze dvě nebo čtyři dveře. Jako šestidveřové byly naopak někdy uvedeny 

vozy, které mají dvoudílné dveře zavazadlového prostoru. Auta s třemi a méně dveřmi byla 

obsažena ve skupině třídveřových aut a vozy s čtyřmi, pěti a šesti dveřmi byly ve skupině 

pětidveřových automobilů. V datovém balíčku bylo po úpravě 50 174 aut klasifikovaných 

jako pětidveřová a 2 988 třídveřových aut. Bylo dokázáno, že na německém trhu s ojetými 

auty jsou pětidveřová vozidla prodávána za vyšší cenu (Doležalová 2020). Tento výsledek 

je očekáván i v této studii.  

 

3.4.18 Počet sedadel 

 

Maximální možný počet přepravených osob je ovlivněn z velké části tím, kolik 

dané vozidlo nabízí sedadel. Dá se očekávat, že čím více pasažérů se dá daným vozidlem 

převézt, tím bude jeho cena vyšší (Doležalová 2020). Větší počet sedadel zároveň znamená 

více místa a větší komfort pro posádku. Rozdělení získaných nabídek ojetých aut podle 

počtu sedadel je dostupné v níže uvedené tabulce číslo 11.   

 

Tabulka č. 11: Rozdělení podle počtu sedadel 

Počet sedadel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA* 

Počet vozidel 3 373 48 2319 47154 195 2680 252 426 2206 

Procentuální 

zastoupení 

(%) 

0,01 0,67 0,09 4,17 84,72 0,35 4,82 0,45 0,77 3,96 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

Poznámka: * NA značí neznámou či chybějící hodnotu (z anglického „not available“)  
 

3.4.19 Pohon všech kol 

 

Dalším parametrem zkoumaným na získaném vzorku dat je, zda náhon na všechna 

čtyři kola ovlivňuje cenu ojetého vozidla. Takových aut bylo v používaném datovém 
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balíčku 10 706 (19,24 %), tedy přibližně 80 % ojetých vozů zkoumaných v této studii bylo 

nabízeno s náhonem buď jen na přední, nebo na zadní nápravu. U nových aut byl 

detekován pozitivní vliv pohonu všech kol na cenu automobilu (Lutz 2004), avšak náhon 

na všechny čtyři kola zvyšuje spotřebu (Klomp 2004), a tak lze očekávat, že kupující na 

trhu s ojetými auty, kteří více hledí na spotřebu paliva (Kihm a Vance 2016), budou 

z tohoto důvodu ojetá vozidla oceňovat nižší hodnotou.  

 

3.4.20 Doplňková výbava 

 

Jako další parametry, které by mohly mít vliv na cenu ojetého vozu v ČR, byly 

zkoumány položky doplňkové výbavy, které byly vybrány na základě výběru společnosti 

Cebia. Vybrané prvky jsou znázorněny v následující tabulce číslo 12. Vidíme, že 

zastoupení vybraných položek je až na nějaké výjimky v datovém balíčku a na českém trhu 

s ojetými auty (podle společnosti Cebia) relativně podobné, avšak z dostupných statistik 

můžeme konstatovat, že použitý datový balíček obsahuje lehce vybavenější automobily. To 

ale nemusí být pravda, neboť inzerované prvky doplňkové výbavy nemusí být pravdivé 

a jde pouze o nekalou praktiku prodejce, který se uvedením vyšší výbavy snaží pouze 

zvýšit cenu svého ojetého auta (Cebia 2021a). Očekáváme pozitivní vliv jednotlivých 

položek výbavy na cenu ojetého vozidla. 

 

Tabulka č. 12: Prvky doplňkové výbavy a jejich zastoupení 

Položka doplňkové výbavy Počet vozidel 

v dat. bal. 

Procentuální 

zastoupení 

v dat. bal. 

P. z. na trhu 

podle firmy 

Cebia  

Dálkové centrální zamykání 49 850 89,6 % 87,3 % 

Elektrické ovládání oken 49 548 89,0 % 86,6 % 

Litá kola 39 736 71,4 % 69,3 % 

Isofix 38 348 68,9 % 65,0 % 

Tempomat 38 010 68,3 % 59,3 % 

Vyhřívaná sedadla 30 233 54,3 % 51,6 % 

Parkovací senzory 32 747 58,8 % 47,8 % 

Bluetooth 28 103 50,5 % 46,6 % 

Start/Stop systém 21 514 38,7 % 35,0 % 
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Asistent rozjezdu do kopce 13 506 24,3 % 21,7 % 

Bezklíčkové ovládání 13 138 23,6 % 20,9 % 

Tažné zařízení 12 195 21,9 % 20,7 % 

Parkovací kamera 12 414 22,3 % 20,6 % 

Elektricky ovládané víko kufru 8 104 14,6 % 12,6 % 

Adaptivní tempomat 7 324 13,2 % 11,8 % 

Vyhřívané čelní sklo 6 728 12,1 % 10,9 % 

Hlídání mrtvého úhlu 5 978 10,7 % 9,9 % 

Vyhřívaný volant 5 218 9,4 % 9,2 % 

Panoramatická střecha 4 135 7,4 % 6,3 % 

Nezávislé topení 2 822 5,1 % 3,9 % 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

3.4.21 STK5 

 

Poslední použitou proměnnou je, zda má vozidlo platnou technickou kontrolu, bez 

které by nemohlo být provozováno na pozemních komunikacích. Vozidel s platnou STK 

byla v použitém datovém balíčku většina (46 178 aut – necelých 83 %), 1 214 aut (2,18 %) 

bylo bez technické a u zbytku pozorování tato hodnota nebyla vyplněna. Očekává se 

negativní vliv neplatné technické prohlídky na cenu ojetého vozidla, neboť neplatná 

technická prohlídka znamená pro případného budoucího majitele další výdaje spojené 

tímto autem v případě, že auto má poznávací značky a majitel ho chce provozovat na 

pozemních komunikacích (Cebia 2021b). Tato proměnná však v závěrečném modelu 

obsažena nebyla, neboť se nejednalo o proměnnou mající signifikantní vliv na cenu ojetého 

automobilu na českém trhu. Problém mohl nastat u vozidel starých pouze pár let, u kterých 

se počítá s tím, že mají platnou technickou prohlídku, avšak tento parametr u nich nebyl 

vyplněn. 

 

 
5 Technická kontrola vozidla značená podle místa jejího provedení – stanice technické kontroly (STK) 
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3.4.22 Nepoužité proměnné 

  

Kvůli značnému počtu chybějících nebo nesprávných údajů nebyly do analýzy 

zahrnuty následující proměnné. První z nich je hodnota emisní normy Euro, která 

obsahovala 31 268 neznámých hodnot, a druhou je průměrná spotřeba, která obsahovala 

neznámých hodnot dokonce 46 119. 

Jako ve většině studií nebyla v ekonometrickém modelu z důvodu obrovského 

množství potenciálních proměnných zahrnuta proměnná udávající model automobilu. 

Nezahrnutí této proměnné však částečně eliminuje proměnná rozdělující auta podle typu 

karoserie. (Doležalová 2020)  
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4 Metodologie 

 

V následující části bude popsána a vysvětlena metodologie, která byla zvolena pro 

tuto práci, a její teoretický podklad, který je nezbytný pro její správnou aplikaci. Zároveň 

jsou zde zmíněny i problémy, které mohou nastat při lineární regresi a jsou nabídnuta 

řešení, jak tyto obtíže detekovat a adekvátně vyřešit. 

 

4.1 Problém perfektní multikolinearity 

 

Aby bylo zamezeno pasti binárních proměnných6 a problému perfektní 

multikolinearity, tak byly některé proměnné z ekonometrického modelu záměrně 

vynechány (Wooldridge 2012). Ve většině případů se jednalo o nejčastější hodnoty těchto 

proměnných. Jako základní (nebo srovnávací) skupina7 byly zvoleny automobily značky 

Škoda v základní bílé barvě s benzínovým motorem pocházející z České republiky, které 

mají 6 airbagů, jsou karoserie kombi, mají 5 dveří, 5 sedadel a manuální klimatizaci. 

 

4.2 Lineární regrese a metoda nejmenších čtverců 

 

Jako ve většině studií, zabývajících se trhem s ojetými automobily, byla i zde 

použita lineární regrese a metoda nejmenších čtverců (Doležalová 2020). Abychom byli 

schopni správně posoudit vliv nezávislých proměnných na cenu ojetého automobilu, tak 

byl sestaven následující model mnohonásobné lineární regrese: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝑢𝑖, 𝑖 =  1, … , 𝑛, 

kde 𝑦𝑖  značí cenu inzerovaného ojetého automobilu (jak bylo již dříve zmíněno, tak tato 

závislá proměnná je transformována do podoby logaritmu), 𝛽0 je průnik (někdy také 

nazýván jako posun, absolutní člen nebo konstanta), 𝛽1, … , 𝛽𝑘  jsou regresní koeficienty, 

parametry (nebo také směrnice) spojené s nezávislými proměnnými udávající sklon 

regresní přímky, 𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘 jsou nezávislé, vysvětlující proměnné ovlivňující cenu ojetého 

vozu, kde 𝑘 značí počet těchto proměnných, 𝑢𝑖 jsou rezidua, respektive chyby predikce, 

 
6 Přeloženo vlastními slovy z anglického „dummy variable trap“ 
7 Přeloženo vlastními slovy z anglického „base (benchmark) group“ 
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které v sobě skrývají proměnné, které nebylo možné do modelu zahrnout (Wooldridge 

2012), a 𝑛 je počet celkových observací použitých v tomto modelu, v tomto případě tedy 

55 656.   

Aby byl tento model s průřezovými daty validní, musí být splněny předpoklady 

mnohonásobné (případně také vícenásobné) lineární regrese (MLR). Pokud jsou splněny 

předpoklady MLR. 1 až MLR. 5 z níže uvedené tabulky číslo 13, tak dle Gaus-Markovovy 

věty je odhad regresních koeficientů resultující z metody nejmenších čtverců nejlepším 

nestranným lineárním odhadem těchto parametrů (Moravanský 2005). 

 

Tabulka č. 13: MLR předpoklady 

MLR. 1 Linearita parametrů: Máme populační model 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢, 

kde 𝛽0 je populační průnik a 𝛽1, … , 𝛽𝑘 jsou populační parametry sklonu. 

MLR. 2 Náhodný výběr: Máme náhodný výběr velikosti 𝑛, který následuje populační 

model. 

MLR. 3 Ve výběru a v populaci není žádná nezávislá proměnná konstantní a neexistují 

ani žádné exaktní lineární vztahy mezi nezávislými proměnnými. 

MLR. 4  Chybový člen má pro všechny vysvětlující proměnné nulovou střední hodnotu. 

MLR. 5 Homoskedasticita: Chybový člen má pro všechny vysvětlující proměnné 

konstantní rozptyl. 

MLR. 6 Normalita: Chybový člen je nezávislý na vysvětlujících proměnných a má 

normální rozdělení. 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

První předpoklad náš model splňuje, neboť parametry, které obsahuje, jsou lineární. 

Předpoklad náhodného výběru použitý datový balíček pro výše uvedený populační model 

splňuje také, neboť počet pozorování byl omezen různými podmínkami, které byly 

představeny již v předcházející kapitole. Zahrnutí maximálního počtu způsobilých 

vysvětlujících proměnných zaručuje splnění čtvrté podmínky. Abychom ověřili třetí 

podmínku, je třeba prozkoumat takzvaný faktor zvětšení rozptylu (z anglického variance 

inflation factor, zkráceně VIF) a zjistit, jestli jedna z vysvětlujících proměnných není třeba 
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lineární kombinací několika jiných proměnných. Tento ukazatel nám říká, jak moc je 

rozptyl odhadovaných regresních koeficientů zvětšen oproti situaci, kdy by vysvětlující 

proměnné byly navzájem nezávislé a vyjádřit ho můžeme následující rovnicí: 

𝑉𝐼𝐹𝑘 =
1

1 − 𝑅𝑘
2, 

kde 𝑅𝑘
2 je koeficient mnohonásobné korelace pro 𝑘 nezávislých proměnných. Pokud je pro 

nějakou proměnnou hodnota tohoto faktoru větší než 10, tak tato skutečnost značí, že je 

v modelu přítomna multikolinearita (Wooldridge 2012). Abychom byli schopni 

rozhodnout, jestli je v konkrétním modelu přítomna heteroskedasticita nebo 

homoskedasticita, musíme provést Breusch-Paganův test. Tento test hodnotí, zda má 

chybový člen konstantní rozptyl pro všechny proměnné nebo zda je závislý na hodnotách 

nezávislých proměnných. Pro jeho aplikaci je třeba nejprve získat odhady reziduí pomocí 

metody nejmenších čtverců. S použitím F-testu přisoudíme nulovou hypotézu 

homoskedasticitě a její alternativu heteroskedasticitě. Druhá zmíněná je v modelu přítomna 

v situaci, pokud na 1% úrovni významnosti zamítneme nulovou hypotézu, a pátý 

předpoklad tedy není splněn. V případě její existence musíme použít robustní standardní 

chyby. 

 Poslední, šestý předpoklad může být díky velkému množství dat opomenut. 

Tvrdíme, že estimátory na bázi metody nejmenších čtverců jsou při velkém množství 

pozorování a při použití centrální limitní věty přibližně normálně distribuovány. Tento 

poznatek se také někdy nazývá jako asymptotická normalita. Díky němu můžeme bez 

ohledu na distribuci chybového členu tvrdit, že výše zmíněné estimátory jsou při vhodné 

standardizaci přibližně standardně normálně rozděleny. Proto také t a F statistiky mají 

přibližně t a F distribuce. (Wooldridge 2012) 
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5 Empirický výzkum 

 

V následující části budou prezentovány výsledky regresní analýzy a budou 

interpretovány s ohledem na použitý datový balíček. Pro odhad koeficientů ovlivňujících 

cenu ojetého vozu v České republice byla použita metoda nejmenších čtverců. Podobně 

jako v jiných studiích i zde byla vysvětlovaná, závislá proměnná cena transformována do 

podoby logaritmu, čímž byla distribuce této proměnné přiblížena normálnímu rozdělení 

i pro její extrémní hodnoty. Druhou zlogaritmovanou veličinou byla nezávislá proměnná 

výkon. Zbytek nezávislých proměnných byl v modelu obsažen jako numerické 

(kvantitativní) nebo binární (kvalitativní) proměnné.  

 

5.1 Splnění MLR předpokladů 

 

Nyní budou prezentovány výsledky lineární regrese a odhady estimátorů získané 

pomocí metody nejmenších čtverců. Splnění první, druhé a čtvrté podmínky bylo 

diskutováno již v předchozí kapitole a zároveň byl vysvětlen postup ověření třetí 

podmínky.  K tomuto účelu byl použit faktor zvětšení rozptylu (VIF), který by měl být 

schopný detekovat případnou multikolinearitu v tomto modelu. Tento test nám ukazuje 

indexy, které udávají, do jaké míry se zvětšil rozptyl u odhadovaných koeficientů 

v závislosti na kolinearitě (Craney a Surles 2002). Jak už bylo uvedeno dříve, hodnota 

indexu u nějaké proměnné větší než 10 značí problém a tato proměnná by měla být 

z modelu odstraněna. Žádná z proměnných používaná v našem modlu však tento problém 

neměla. Jelikož jsou první čtyři podmínky splněny, tak můžeme tvrdit, že získané odhady 

jsou konsistentní a je tedy možné použít další testy. 

 Abychom byli schopni ohodnotit, jestli používaný model splňuje 5. MLR 

předpoklad, byl proveden Breusch-Paganův test. Tento test nám ukázal příliš nízkou p-

hodnotu, a tak byla zamítnuta nulová hypoéza, která potvrzuje přítomnost 

heteroskedasticity v tomto modelu. Abychom z tohoto modelu mohli vyvozovat platné 

závěry, je tedy potřeba aplikovat robustní standardní chyby (Breusch a Pagan 1979). Díky 

konzistentnímu estimátoru je tedy možné vyvozovat správné závěry, ačkoliv je v modelu 

přítomna heteroskedasticita (White 1980). 
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5.2 Výsledky lineární regrese 

 

Do prvotního modelu byly zahrnuty všechny získané proměnné. Zlogaritmovaná 

závislá proměnná cena byla vysvětlována 133 nezávislými proměnnými. Následně byly 

samostatně nedůležité proměnné udávající počet sedmi a více airbagů transformovány do 

jedné proměnné, která pod sebou tedy ukrývala vozidla inzerovaná se sedmi a více 

airbagy, a byl vytvořen druhý model s touto proměnnou. Z toho byly následně odstraněny 

všechny proměnné, u kterých byla jejich p-hodnota menší než 0,1. Mezi takovými 

proměnnými však byla i proměnná udávající, že vozidlo má alespoň 7 airbagů, a tak 

následující model zahrnuje pouze vozidla buď s dvěma, čtyřmi, nebo šesti airbagy8. 

Výsledný model zahrnuje 105 proměnných (z původních 133), což potvrzuje 

myšlenku, že automobil je velice komplexní produkt, jehož cena by měla být určena 

mnoha parametry (Gongqi et al. 2011). Pokud bychom pro porovnání p-hodnotu shora 

omezili hodnotou 0,05, výsledných proměnných by v modelu bylo 101. My však dále 

použijeme model se 105 proměnnými, neboť má lehce vyšší hodnotu adjustovaného 

koeficientu determinace. Jelikož byla již dříve v modelu detekována heteroskedasticita, tak 

byly poté na model aplikovány robustní standardní chyby, které jsou i v této situaci 

konzistentní (White 1980). Finální model obsahující signifikantní proměnné je uveden 

v následující tabulce číslo 14. Pro její vytvoření byl použit balíček pro R stargazer (Hlavac 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Vozidla s šesti airbagy jsou v modelu zahrnuta jako základní (nebo srovnávací) skupina. 
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Tabulka č. 14: Výsledky finálního modelu 

Dependent variable: 

 

ln_price 

 

distance -0.002*** 

 (0.00002) 

engine_volume 0.109*** 

 (0.004) 

age -0.086*** 

 (0.0005) 

airbag2 -0.030*** 

 (0.007) 

airbag4 -0.023*** 

 (0.004) 

doors3 -0.019** 

 (0.008) 

seats2 0.176*** 

 (0.019) 

seats3 0.211*** 

 (0.041) 

seats6 0.244*** 

 (0.020) 

seats7 0.114*** 

 (0.006) 

seats8 0.381*** 

 (0.017) 

seats9 0.480*** 

 (0.014) 

diesel 0.063*** 

 (0.003) 

elektro 0.404*** 

 (0.017) 

hybrid 0.142*** 

 (0.011) 

LPG 0.080*** 

 (0.013) 

CNG 0.126*** 

 (0.012) 

automat 0.069*** 

 (0.003) 

firstown 0.012*** 

 (0.004) 

servbook 0.012** 

 (0.005) 

  

auto_clima 0.013*** 

 (0.003) 

no_clima -0.076*** 

 (0.020) 

origin_GER 0.022*** 

 (0.004) 

origin_ITA -0.031*** 

 (0.007) 

origin_FRA 0.071*** 

 (0.015) 

origin_SWE 0.043*** 

 (0.014) 

origin_SWI 0.017 

 (0.014) 

origin_AUS -0.032*** 

 (0.009) 

origin_BEL 0.044*** 

 (0.012) 

origin_NET 0.084*** 

 (0.021) 

origin_SPA 0.137* 

 (0.076) 

origin_UNKNOWN -0.645*** 

 (0.202) 

origin_OTHER 0.013*** 

 (0.003) 

body_SUV 0.160*** 

 (0.004) 

body_sedan 0.026*** 

 (0.005) 

body_coupe 0.201*** 

 (0.011) 

body_hatch -0.020*** 

 (0.003) 

body_cabriolet 0.215*** 

 (0.015) 

body_CUV 0.149*** 

 (0.049) 

body_roadster 0.206*** 

 (0.073) 

body_pickup 0.239*** 

 (0.015) 

body_MPV 0.069*** 

 (0.005) 

 

 

 

 

body_VAN 0.142*** 

 (0.016) 

body_offroad 0.251*** 

 (0.019) 

col_black -0.016*** 

 (0.003) 

col_grey -0.027*** 

 (0.003) 

col_silver -0.048*** 

 (0.004) 

col_blue -0.031*** 

 (0.004) 

col_wine 0.029 

 (0.022) 

col_red -0.020*** 

 (0.005) 

col_green -0.011 

 (0.009) 

col_orange 0.045*** 

 (0.013) 

col_beige -0.020** 

 (0.010) 

pearl_col 0.017** 

 (0.008) 

pastel_col 0.019 

 (0.014) 

brand_audi 0.195*** 

 (0.006) 

brand_alfa -0.192*** 

 (0.020) 

brand_bmw 0.164*** 

 (0.006) 

brand_citroen -0.182*** 

 (0.008) 

brand_dacia -0.192*** 

 (0.011) 

brand_fiat -0.159*** 

 (0.011) 

brand_ford -0.112*** 

 (0.005) 

brand_hyundai -0.139*** 

 (0.006) 

brand_kia -0.138*** 

 (0.009) 

 

 

 

 



 

 

55 

brand_mazda -0.056*** 

 (0.010) 

brand_mercedes 0.285*** 

 (0.007) 

brand_opel -0.188*** 

 (0.007) 

brand_suzuki -0.055*** 

 (0.012) 

brand_mitsubishi -0.134*** 

 (0.014) 

brand_landrover 0.197*** 

 (0.016) 

brand_porsche 0.622*** 

 (0.021) 

brand_chevrolet -0.357*** 

 (0.018) 

brand_nissan -0.057*** 

 (0.011) 

brand_mini 0.151*** 

 (0.018) 

brand_honda 0.052*** 

 (0.014) 

brand_smart -0.181*** 

 (0.031) 

brand_subaru -0.091*** 

 (0.016) 

brand_jeep -0.076*** 

 (0.019) 

brand_chrysler -0.425*** 

 (0.035) 

brand_jaguar 0.121*** 

 (0.021) 

brand_dodge -0.403*** 

 (0.034) 

brand_peugeot -0.139*** 

 (0.007) 

brand_renault -0.201*** 

 (0.007) 

brand_toyota 0.019** 

 (0.009) 

brand_volkswagen 0.118*** 

 (0.004) 

brand_volvo 0.094*** 

 (0.008) 

central -0.038*** 

 (0.005) 

elwindows -0.049*** 

 (0.005) 

wheels 0.012*** 

 (0.003) 

tempomat 0.036*** 

 (0.003) 

seatheating 0.022*** 

 (0.003) 

bluetooth 0.017*** 

 (0.003) 

startstop -0.007** 

 (0.003) 

keyless 0.016*** 

 (0.003) 

towball 0.019*** 

 (0.003) 

camera 0.017*** 

 (0.003) 

elbackdoor 
 
0.043*** 

 (0.004) 

adaptive 0.009** 

 (0.004) 

heatedwindow 0.035*** 

 (0.004) 

blindspot 0.039*** 

 (0.004) 

heatedsw 0.023*** 

 (0.004) 

panorama 0.013*** 

 (0.004) 

indheating 0.048*** 

 (0.005) 

AWD 0.070*** 

 (0.004) 

ln_power 0.598*** 

 (0.007) 

Constant 10.303*** 

 (0.030) 

 

Observations 33,970 

R2 0.940 

Adjusted R2 0.940 

Residual Std. Error 0.202 (df = 33864) 

F Statistic 
5,050.070*** (df = 

105; 33864) 

 

Note: *p**p***p<0.01 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

5.3 Interpretace výsledků 

 

V následující části budou výsledky finálního ekonometrického modelu rozděleny 

do několika skupin podle vysvětlujících proměnných a následně budou rozebrány důsledky 

jednotlivých nezávislých proměnných na vysvětlovanou proměnnou, kterou je cena ojetého 

automobilu na českém trhu. 
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5.3.1 Nájezd a stáří ojetého auta 

 

Dle očekávání jsou vysvětlující proměnné udávající počet najetých kilometrů a staří 

ojetého vozu dvěma nejdůležitějšími proměnnými a obě mají negativní vliv na jeho cenu. 

Každých dalších tisíc kilometrů snižuje cenu ojetého auta inzerovaného v České republice 

přibližně o 0,2 % a pokud by auto najelo dalších sto tisíc kilometrů, přijde o pětinu své 

předešlé hodnoty. Pokud bychom tento poznatek aplikovali na vozidla s nájezdem přes pět 

set tisíc kilometrů, tak vidíme, že tato auta pravděpodobně ztratila veškerou svou hodnotu 

a ta se blíží nule. Negativní vliv na cenu ojetého vozu byl detekován i u proměnné 

udávající stáří vozu. Každý rok navíc snižuje cenu ojetého auta o 8,6 %, z čehož můžeme 

předpokládat, že hodnota aut starších jedenácti a půl let je téměř nulová. Pokud tyto 

poznatky porovnáme s německým trhem, tak vidíme, že v České republice tyto parametry 

cenu ojetého vozidla snižují o něco méně. Ojeté auto na německém trhu ztratí za každý 

další rok 9,36 % své ceny, tedy veškerou svou hodnotu ztratí už o rok dříve, než kdyby 

bylo inzerováno v česku. Podobný výsledek byl objeven i u nájezdu ojetého vozidla, kdy 

auta na německém trhu po ujetí sta tisíc kilometrů ztrácejí ze své hodnoty o 13 % více než 

ojetá auta na českém trhu (Doležalová 2020). Z toho také plyne, že hodnota ojetých aut 

v ČR se blíží nule o dvě stě tisíc kilometrů později než u vozidel na německém trhu. 

Možná proto bylo do ČR v roce 2020 dováženo čím dál tím více starších vozidel (Cebia 

2021a). 

 

5.3.2 Objem, výkon motoru, pohon všech kol a převodovka 

 

 Výkonnější osobní auta s velkými motory jsou na českém trhu s ojetými vozidly 

prodávána dráž. Rozdíl jednoho litru (či 1000 ccm) v objemu motoru znamená nárůst ceny 

téměř o 11 %. Dražší jsou i auta s vyšším výkonem, kdy nárůst výkonu o 1 % znamená 

nárůst ceny vozidla přibližně o 0,6 %. Pokud bychom tedy porovnali dvě jinak úplně stejná 

vozidla, jedno mělo výkon například 100 kW a druhé 110 kW, tak výkonnější auto bude 

zhruba o 6 % dražší než to slabší. Ekonomičtí agenti pohybující se na českém trhu 

s ojetými auty tedy více hledí na dynamiku než na ekonomický a ekologický provoz. Tento 

poznatek je ještě více umocněn tím, že automobily s náhonem na všechna kola jsou o 7 % 

dražší než automobily s pouze jednou poháněnou nápravou. Naopak předpoklad, že 
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automobily s automatickou převodovkou budou dražší, se splnit povedlo a taková auta jsou 

dražší o necelých 7 % než auta s manuálním řazením. Například v Německu je tento rozdíl 

9,6 % (Doležalová 2020). 

 

5.3.3 Palivo 

 

Auta na benzín jsou v porovnání s vozidly na ostatní paliva levnější. Efekt nižších 

nákladů na ujetý kilometr zřejmě převažuje celkové vyšší náklady, a tak jsou nejdražšími 

vozidly na českém trhu ojetých automobilů podle typu paliva auta, která jsou poháněná 

elektřinou. V porovnání s podobným benzínovým vozidlem může být elektromobil o více 

než 40 % dražší. Hybridní vozidla kombinující spalovací motor s elektrickým motorem 

jsou hned druhou nejdražší skupinou vozidel a cenový rozdíl mezi srovnatelným 

hybridním a benzínovým vozidlem činí 14,2 %. Mezi auty poháněnými plynem jsou dražší 

auta na CNG, kdy auto na CNG je v porovnání s adekvátním autem na benzín o 12,6 % 

dražší. U aut na LPG je tento rozdíl 8 %. Dražší než benzínová auta jsou i vozidla na naftu. 

Pokud bychom porovnali dvě stejná auta, přičemž z toho jedno by bylo dieselové a druhé 

benzínové, tak auto spalující naftu by bylo o 6,3 %. Na německém trhu je tento rozdíl 

dokonce 22 % (Doležalová 2020). 

 

5.3.4 Karoserie 

 

Kdybychom porovnávali auto karoserie kombi se srovnatelným vozidlem karoserie 

hatchback, tak by druhé zmíněné bylo asi o 2 % levnější. Podobné vozy ostatních typů 

karosérií by naopak ukazovaly cenu vyšší. Oproti vozům karoserie kombi se jako nejdražší 

jeví srovnatelná auta typu offroad (respektive terénní vozidla), která by byla dokonce 

přibližně o čtvrtinu dražší. Následují je podobná auta karoserie pickup (o 23,9 % dražší), 

pak naopak menší kabriolety (o 21,5 % dražší) a o více než pětinu dražší než srovnatelná 

auta karoserie kombi jsou i vozidla typu roadster a kupé. Více peněz než by dali případní 

zájemci za vozidla karoserie kombi, dají za auta karoserií SUV (o 16 % více), CUV (téměř 

o 15 %), van (o 14,2 %) nebo MPV (o necelých 7 % více). Nejmenší rozdíl v ceně oproti 

srovnatelným vozům typu kombi je u aut karoserie sedan, kdy vozidla karoserie sedan jsou 

pouze o 2,6 % dražší. 
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5.3.5 Původ 

 

Auta, u kterých je uvedeno, že je jejich původ neznámý, jsou o 64,5 % levnější než 

srovnatelná auta pocházející z ČR. O něco levnější než vozidla s českým původem jsou 

také auta z Rakouska (o 3,2 %) a z Itálie (o 3,1 %). Automobily se švýcarským původem 

jsou zhruba stejně drahé jako podobné automobily z České republiky, kdy švýcarská auta 

jsou jen o 1,7 % dražší. Více peněz dá potenciální kupce za auto s německým původem 

(o 2,2 %), švédským či belgickým (o více než 4 %), francouzským (o 7,1 % více) nebo 

nizozemským (8,4 %). V porovnání s auty z Česka jsou nejdražší automobily ze Španělska, 

kdy za stejné auto pouze se španělským původem zaplatí kupující o 13,7 % více než za 

auto z ČR. Pokud je auto z jiné země a tato země není konkrétně uvedena, tak je takové 

auto o 1,3 % dražší než auto z České republiky.  

 

5.3.6 Výrobce 

 

Ve finálním modelu bylo nakonec zahrnuto 31 různých výrobců, pro které byly 

získány koeficienty, které uvádějí cenový rozdíl mezi vozidlem vybrané značky 

a podobným vozidlem značky Škoda. Pokud bychom vzali identické vozy, které by se 

lišily pouze ve značce, tak vozidla od 20 automobilových výrobců by byla levnější než 

vozy od značky Škoda a auta od zbylých 11 výrobců by byla dražší. Přehled o vlivu 

jednotlivých značek oproti značce Škoda (při fixních ostatních proměnných) je v následují 

tabulce číslo 15. Z té je vidět, že vozidlo značky Porsche je oproti srovnatelnému autu 

značky Škoda o více než 60 % dražší, na druhou stranu podobné vozidlo od značky 

Chrysler nebo Dodge je o více než 40 % levnější než porovnatelné auto od automobilky 

Škoda. Z tabulky je také patrné, že vozy značek s německým původem (až na Opel) jsou 

podle očekávání oproti konkurenčním vozům dražší (Prado 2009). Cenový rozdíl mezi 

podobnými vozy značky Škoda a Volkswagen činí 11,8 %, což je o 1,2 % více než na 

německém trhu s ojetými auty (Doležalová 2020). 
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Tabulka č. 15: Vliv značky výrobce na cenu ojetých vozů 

Výrobce Vliv na cenu 

ojetého auta 

 Výrobce Vliv na cenu ojetého auta 

Chrysler -42,5 %  Porsche 62,2 % 

Dodge -40,3 %  Mercedes-Benz 28,5 % 

Chevrolet -35,7 %  Land Rover 19,7 % 

Renault -20,1 %  Audi 19,5 % 

Alfa Romeo -19,2 %  BMW 16,4 % 

Dacia -19,2 %  Mini 15,1 % 

Opel -18,8 %  Jaguar 12,1 % 

Citroën -18,2 %  Volkswagen 11,8 % 

Smart -18,1 %  Volvo 9,4 % 

Fiat -15,9 %  Honda 5,2 % 

Hyundai -13,9 %  Toyota 1,9 % 

Peugeot -13,9 %  

Kia -13,8 %  

Mitsubishi -13,4 %  

Ford -11,2 %  

Subaru -9,1 %  

Jeep -7,6 %  

Nissan -5,7 %  

Mazda -5,6 %  

Suzuki -5,5 %  

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 

 

5.3.7 Barva a typ laku 

 

Výsledky této studie částečně potvrzují, že automobily s nestandardními barvami 

jsou ceněné více než běžně barevná vozidla (Doležalová 2020), a také popírají přisuzování 

vyšších hodnot černým a šedým vozidlům, které je přítomné na tureckém trhu s ojetými 

auty (Erdem a Şentürk 2009). Jediné dvě barvy, které oproti bílé zvyšují cenu ojetého 

vozidla, jsou oranžová a vínová. První zmíněná zvyšuje cenu o 4,5 % a druhá o 2,9 %. 
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Jelikož však zbylé barvy cenu ojetého auta snižují, tak můžeme konstatovat, že i bílá barva 

je jednou z nejvíce ceněných barev, což může být zapříčiněno nízkou nehodovostí aut této 

barvy (Newstead S. a D’Elia A. 2007). Pokud taková auta porovnáme s podobnými 

zelenými auty, tak hodnota těch zelených bude o 1,1 % menší. Ve srovnání s obdobnými 

bílými vozidly jsou černé automobily levnější o 1,6 %, červená a béžová auta o 2 %, šedá 

o 2,7 %, modrá o 3,1 % a nejhůře si vedou stříbrná auta, která jsou téměř o 5 % levnější. 

Vliv na cenu vozidla však nemá pouze odstín laku vozidla, ale i jeho typ. Srovnatelné auto 

buď s perleťovým, nebo s pastelovým lakem bude o necelá 2 % dražší než auto se 

základním lakem.  

 

5.3.8 Servisní knížka a první majitel 

 

Pozitivní vliv na cenu vozu na českém trhu s ojetými auty mají i faktory, zda se 

jedná o vozidlo po prvním majiteli a jestli má auto vedenou servisní knížku. Oba faktory 

zvedají cenu ojetého auta, to však přibližně pouze o 1,2 %. To může být zapříčiněno tím, 

že zhruba polovina aut v datovém balíčku je mladší sedmi a asi čtvrtina čtyř let, a tak je 

velká část vozidel ještě v záruce. Lze tedy očekávat, že vedená servisní knížka bude hrát 

větší roli u starších aut (Doležalová 2020).  

 

5.3.9 Počet airbagů, dveří a sedadel 

 

Nyní se zaměříme na množství lidí, které se vejde do daného vozidla, ale i na jejich 

bezpečí. Ačkoliv byla z modelu kvůli nízké p-hodnotě odstraněna proměnná, která sloužila 

pro vozidla se sedmi a více airbagy, vidíme, že vozidla, která mají dva nebo čtyři airbagy, 

mají nižší hodnotu než podobná auta se šesti airbagy, a to o 3 % v případě aut s dvěma 

airbagy a o 2,3 % u automobilů se čtyřmi. Čím menší počet, tím nižší cena platí 

i u proměnné udávající počet dveří. Pokud bychom porovnali dvě jinak identická auta 

a jedno bylo třídveřové a to druhé pětidveřové, tak hodnota toho prvního bude o necelá 

2 % nižší. Když se zaměříme na počet sedadel, tak vidíme, že pětimístná auta jsou 

nejlevnější a jakákoliv změna počtu sedadel má pozitivní vliv na cenu ojetého automobilu 

v ČR. Největší rozdíl je mezi pětimístnými a devítimístnými auty. Pokud bychom našli dvě 

srovnatelná ojetá vozidla, tak uvidíme, že devítimístný vůz bude až o 48 % dražší. 
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Osmimístná auta jsou pak o více než 38 % dražší než srovnatelná pětimístná auta, 

sedmimístná pouze o 11,4 % a šestimístná o necelou čtvrtinu. Dokonce i auta s nižším 

počtem sedadel jsou dražší než běžná pětimístná, a to o více než 21 % v případě 

třímístných a o 17,6 % v případě dvoumístných.  

 

5.3.10 Klimatizace a doplňková výbava 

 

Auta vybavená klimatizací jsou o 7,6 % dražší než stejná auta bez klimatizace. 

Pokud je auto vybavené dokonce automatickou klimatizací, je ještě o 1,3 % dražší, než 

kdyby mělo pouze manuální. Předpoklady jsou tedy splněny. Prvky doplňkové výbavy ve 

většině případů cenu ojetého vozidla zvyšují, jak bylo předpokládáno, ve třech případech 

však vyšel koeficient u této proměnné záporně. To je ale pravděpodobně zapříčiněno tím, 

že zhruba polovina aut v datovém balíčku je mladší sedmi let a moderní vozidla bývají 

těmito prvky, kterými je centrální zamykání, elektrické stahování oken a start/stop systém, 

vybavena již v základní výbavě, a tak je nabízející v inzerátu neuvedl. Přehled vybrané 

doplňkové výbavy a její vliv na cenu ojetého auta na českém trhu je znázorněn 

v následující tabulce číslo 16. Je z něj patrné, že největší vliv na cenu z prvků doplňkové 

výbavy má nezávislé topení, kdy automobil s touto doplňkovou výbavou bude téměř o 5 % 

dražší než identický vůz bez nezávislého topení. 

 

Tabulka č. 16: Vliv doplňkové výbavy na cenu ojetých vozů 

Položka doplňkové výbavy Vliv na cenu 

ojetého auta 

 Prvky doplňkové výbavy podle vlivu 

na cenu ojetého auta 

Dálkové centrální zamykání -3,8 %  1. Nezávislé topení 

Elektrické ovládání oken -4,9 %  2. El. ovládané víko kufru 

Litá kola 1,2 %  3. Hlídání mrtvého úhlu 

Tempomat 3,6 %  4. Tempomat 

Vyhřívaná sedadla 2,2 %  5. Vyhřívané čelní sklo 

Bluetooth 1,7 %  6. Vyhřívaný volant 

Start/stop systém -0,7 %  7. Vyhřívaná sedadla 

Bezklíčkové ovládání 1,6 %  8. Tažné zařízení 

Tažné zařízení 1,9 %  9. – 10. Bluetooth 
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Parkovací kamera 1,7 %  9. – 10. Parkovací kamera 

El. ovládané víko kufru 4,3 %  11. Bezklíčkové ovládání 

Adaptivní tempomat 0,9 %  12. Panoramatická střecha 

Vyhřívané čelní sklo 3,5 %  13. Litá kola 

Hlídání mrtvého úhlu 3,9 %  14. Adaptivní tempomat 

Vyhřívaný volant 2,3 %  15. Start/stop systém 

Panoramatická střecha 1,3 %  16. Dálkové centrální zamykání 

Nezávislé topení 4,8 %  17. Elektrické ovládání oken 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat z portálu Sauto.cz 
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6 Závěr 

 

V této bakalářské práci bylo dokázáno, že ojeté auto nacházející se na českém trhu 

je velice komplexní statek, jehož cenu ovlivňuje mnoho různých faktorů (Gongqi et al. 

2011). Ojetá auta rozhodně nejsou homogenními produkty, neboť se liší v mnoha 

parametrech, které můžou jeho cenu ovlivňovat jak negativně, tak ale i pozitivně. Tyto 

rozdíly také dávají možnost vzniku asymetrické informovanosti, bohužel však 

i nepříznivého výběru. 

Automobily jsou technicky čím dál tím složitější stroje a i jednotlivé součástky se 

mezi různými vozy mohou lišit, a tak je pro laika toužícího po ojetém autě ohromně 

náročné poznat a zejména ocenit všelijaké atributy ojetých vozidel. Člověk, který prodává 

ojetý automobil, by měl mít o svém autě perfektní informace, nebo by je měl být schopen 

zjistit. Nedokonalá informovanost kupujících tak bohužel láká vypočítavé prodejce, kterým 

se díky daleko lepším znalostem o konkrétním voze naskýtá příležitost prodat své auto za 

vyšší cenu, než jakou by mělo vzhledem ke svým parametrům mít. Vidina velkého zisku 

na tento trh může lákat nepoctivé prodejce, kteří trh zahltí podprůměrně kvalitními vozy, 

a tak může dojít až k zániku tohoto trhu. 

Problém asymetrické informovanosti ale zároveň dává možnost vzniku podnikání, 

které dokáže zmírňovat nedostatky tohoto trhu a nabízí i možnost záchrany tohoto trhu 

před zaniknutím. Existence záruk, certifikátů a ověření vozidel snižuje rozdíl 

v informovanosti prodejců a kupujících a posouvá tento trh blíže k dokonalosti. Zároveň 

také eliminuje množství podvodných prodejců nebo je nutí jejich auta inzerovat poctivě, 

čímž napomáhá zabránit konci trhu s ojetými auty. Zvýšení informovanosti kupujících 

a snížení problému asymetrické informovanosti je mimo jiné jedním z možných důsledků 

této práce. Při použití výsledků této studie by lidé kupující ojetého vozidlo měli být 

schopni s relativní přesností určit hodnotu takového auta. 

Tato práce je pravděpodobně jednou z prvních studií zkoumající vliv různých 

faktorů na cenu ojetého vozidla, která mezi použité vysvětlující proměnné zahrnuje 

i doplňkovou výbavu a obecně prvky ovlivňující komfort posádky vozidla. Vliv většiny 

obsažených prvků výbavy na cenu ojetého auta se ukázal být jako důležitý a dle 
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předpokladů téměř všechny takové prvky zvyšovaly cenu ojetého automobilu na českém 

trhu. Oproti jiným studiím, které se také zabývaly českým trhem s ojetými auty, jsou zde 

obsažena vozidla desítek značek výrobců automobilů a nikoliv pouze značky Škoda. 

Přitom bylo zjištěno, že právě značka má ohromný vliv na cenu ojetých aut a cenový rozdíl 

mezi stejnými vozy lišícími se pouze ve značce může být klidně až 100 %. Zároveň 

i unikátní datový balíček použitý v této studii využívá několikanásobně větší počet 

inzerátů. Cena je tak vysvětlena pomocí daleko širšího spektra důležitých proměnných, 

a pomocí výsledného modelu je tedy možné přibližně ocenit téměř každý ojetý automobil 

na českém trhu. 

Díky unikátnímu datovému baličku bylo také možné zjistit, jak cenu ojetého 

vozidla ovlivňuje fakt, že je auto plně či částečně poháněno elektřinou. Jak u hybridních, 

tak i u elektrických vozidel byla cena v porovnání s auty se spalovacími motory vyšší. 

Jedná se však o relativně mladý trend, a mohlo by tak být zajímavé sledovat, jak se na ceně 

ojetých elektroaut projeví vysoké náklady na servis a výměnu baterií (Delucchi a Lipman 

2001). Při porovnání výsledků se studií zaměřující se na německý trh je možné vidět 

interesantní rozdíly, kdy automobily na českém trhu dosahují hodnoty vraku o 200 tisíc 

kilometrů později. Zajímavým zjištěním je také vliv italského nebo rakouského původu 

ojetého vozidla na jeho cenu, který je v porovnání s automobily s domácím původem 

negativní, ačkoliv právě tyto země jsou jedny z nejčastějších cílů dovozců vozidel do ČR. 

Potvrdit se mimo jiné povedlo i tvrzení, že auta s německým původem (až na vozy 

automobilky Opel) mají vyšší cenu než konkurenční auta (Prado 2009). Pokud se ale 

zaměříme na vozidla značek pocházejících například z Asie nebo Ameriky, tak velká 

většina aut takových značek vykazovala negativní vliv konkrétního výrobce na výslednou 

cenu při porovnání s auty od českého domácího výrobce, což potvrzuje nižší cenu 

importovaných vozidel (Gongqi et al. 2011). Zajímavým zjištěním je také vliv 

výkonnostních parametrů na cenu ojetého vozidla na českém trhu, kdy všechny parametry 

zvyšující dynamiku a pružné zrychlení měly pozitivní vliv na konečnou cenu. Potvrdit se 

také povedlo trend vyšších karosérií, kdy automobily s vyšší světlou výškou mají vyšší 

cenu než vozidla karoserie kombi.  

Mezi proměnné bohužel nebylo možné zahrnout proměnné udávající průměrnou 

spotřebu paliva a model vozidla. První zmíněná obsahovala obrovský počet neznámých 

hodnot a kdyby byly v ekonometrickém modelu zahrnuty i konkrétní modely vozidel, bylo 
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by z důvodu obrovského množství dalších nezávislých proměnných (udávajících model 

automobilu) velice náročné interpretovat výsledky. Bylo by však zajímavé se zaměřit i na 

tyto parametry a zjistit jejich vliv na výslednou cenu ojetého auta inzerovaného v České 

republice. Zaměření na spotřebu paliva by nám tedy napovědělo, jestli lidé pohybující se 

na trhu s ojetými auty hledí právě na spotřebu více než kupující nových vozidel (Kihm 

a Vance 2016), anebo upřednostňují výhody spojené s výkonnějšími automobily, které ale 

mají tomu odpovídající vyšší spotřebu.  

 Častým způsobem, jak podvodní prodejci zvyšují cenu ojetého vozidla, je 

manipulace s tachometrem a uvádění nižšího než skutečného počtu najetých kilometrů. 

V dalších studiích by proto mohlo být zajímavé vzít proměnné, které ovlivňují cenu 

vozidla, a s jejich pomocí a díky různým ověřením se pokusit detekovat vozidla, která mají 

udávaný nižší nájezd. Podobným postupem by také mohla být nalezena auta, která jsou 

inzerovaná jako nehavarovaná, avšak nějaké ověření u nich prokázalo předchozí havárii. 

Předmětem dalšího zkoumání by se také mohlo stát porovnání uhlíkové stopy 

elektromobilů a právě ojetých aut, jelikož elektromobily nevylučují žádné emise při svém 

provozu, ale jejich výroba je velice složitá a nákladná. Automobily na fosilní paliva sice 

při svém provozu emise sice vylučují, ale při koupi ojetého auta nevznikají žádné náklady 

na výrobu, a tak by bylo zajímavé zjistit, kolik kilometrů je možné najet s již ojetým 

vozidlem a kdy se emise vyprodukované ojetým vozidlem na fosilní paliva vyrovnají 

emisím spojeným s výrobou nového elektromobilu.  



 

 

66 

Použitá literatura 

 

 ACEA, 2021. Passenger car registrations: -23.7% in 2020; -3.3% in December. ACEA - 

European Automobile Manufacturers’ Association [online]. [vid. 2021-07-18]. Dostupné 

z: https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-23-7-in-2020-3-3-in-

december/ 

AKERLOF, George A., 1970. The Market for „Lemons": Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics [online]. 84(3), 488–500. 

ISSN 0033-5533. Dostupné z: doi:10.2307/1879431 

ANDREWS, Thomas a Cynthia BENZING, 2007. The Determinants of Price in Internet 

Auctions of Used Cars. Atlantic Economic Journal [online]. 35, 43–57. Dostupné 

z: doi:10.1007/s11293-006-9045-7 

BARTOŠ, Vojtěch, Jana CAHLÍKOVÁ, BAUER, MICHAL, a CHYTILOVÁ, JULIE, 

2020. IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22. In: Dopady pandemie koronaviru 

na duševní zdraví [online]. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. [vid. 2021-07-

18]. Dostupné z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Dusevni_zdravi_covid-

19_cervenec2020_22/IDEA_Dusevni_zdravi_covid-19_cervenec2020_22.html#p=2 

BAUER, Ingrid, Liudmila ZAVOLOKINA a Gerhard SCHWABE, 2019. Is there a market 

for trusted car data? Electronic Markets [online]. 30. Dostupné z: doi:10.1007/s12525-019-

00368-5 

BLACKLEY, Julie, 2021. Car Color and Its Effect on Value. iSeeCars [online]. 

[vid. 2021-07-19]. Dostupné z: https://www.iseecars.com/cars-for-

sale#section=studies&study=car-color&v=2021 

BOND, Eric, 1982. A Direct Test of the „Lemons" Model: The Market for Used Pickup 

Trucks. American Economic Review. 72, 836–40.  

BREUSCH, T. S. a A. R. PAGAN, 1979. A Simple Test for Heteroscedasticity and 

Random Coefficient Variation. Econometrica [online]. 47(5), 1287–1294. ISSN 0012-

9682. Dostupné z: doi:10.2307/1911963 

 



 

 

67 

CAREY, Nick a Christoph STEITZ, 2021. EU proposes effective ban for new fossil-fuel 

cars from 2035. Reuters [online]. [vid. 2021-07-19]. Dostupné 

z: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/eu-proposes-effective-ban-new-

fossil-fuel-car-sales-2035-2021-07-14/ 

CEBIA, 2021a. Cebia SUMMARY 04 / 2020 | Cebia.cz [online]. Tisková zpráva. Praha: 

Cebia [vid. 2021-07-16]. Dostupné z: https://www.cebia.cz/novinky/tiskove-zpravy/cebia-

summary-04-2020-informace-statistiky-a-zajimavosti-z-oblasti-prodeje-ojetych-vozidel-

306 

CEBIA, 2021b. Technická kontrola (STK). Cebia [online]. [vid. 2021-07-22]. Dostupné 

z: https://www.cebia.cz/pruvodce/technicka-kontrola-stk 

CRANEY, Trevor A. a James G. SURLES, 2002. Model-Dependent Variance Inflation 

Factor Cutoff Values. Quality Engineering [online]. 14(3), 391–403. ISSN 0898-2112. 

Dostupné z: doi:10.1081/QEN-120001878 

DELUCCHI, Mark A a Timothy E LIPMAN, 2001. An analysis of the retail and lifecycle 

cost of battery-powered electric vehicles. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment [online]. 6(6), 371–404. ISSN 1361-9209. Dostupné z: doi:10.1016/S1361-

9209(00)00031-6 

DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS (EUROPEAN 

COMMISSION) a GFK, 2014. Consumer market study on the functioning of the market 

for second-hand cars from a consumer perspective: final report. Part 3, Mystery shopping 

[online]. LU: Publications Office of the European Union [vid. 2021-07-18]. ISBN 978-92-

79-45692-3. Dostupné z: https://data.europa.eu/doi/10.2838/36023 

DOLEŽALOVÁ, Radka, 2020. What is My Car Worth? Hedonic Price Analysis of the 

German Used Car Market [online]. [vid. 2021-07-18]. Dostupné 

z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/121127 

EMONS, Winand a George SHELDON, 2007. The Market for Used Cars: New Evidence 

of the Lemons Phenomenon [online]. SSRN Scholarly Paper ID 306939. Rochester, NY: 

Social Science Research Network [vid. 2021-07-15]. Dostupné z: doi:10.2139/ssrn.306939 



 

 

68 

ERDEM, Cumhur a İsmail ŞENTÜRK, 2009. A Hedonic Analysis of Used Car Prices in 

Turkey. International Journal of Economic Perspectives. 3, 141–149.  

EUROSTAT, Europian comission, 2021. EU trade in goods strongly impacted by the 

COVID-19 pandemic in 2020 [online] [vid. 2021-07-18]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-1 

FURNESS, S., J. CONNOR, E. ROBINSON, R. NORTON, S. AMERATUNGA a R. 

JACKSON, 2003. Car colour and risk of car crash injury: population based case control 

study. BMJ [online]. 327(7429), 1455–1456. ISSN 0959-8138, 1468-5833. Dostupné 

z: doi:10.1136/bmj.327.7429.1455 

GONGQI, Shen, Wang YANSONG a Zhu QIANG, 2011. New Model for Residual Value 

Prediction of the Used Car Based on BP Neural Network and Nonlinear Curve Fit. 

In: 2011 Third International Conference on Measuring Technology and Mechatronics 

Automation: 2011 Third International Conference on Measuring Technology and 

Mechatronics Automation [online]. s. 682–685. ISSN 2157-1481. Dostupné 

z: doi:10.1109/ICMTMA.2011.455 

GÖSSLING, Stefan a Daniel METZLER, 2017. Germany’s climate policy: Facing an 

automobile dilemma. Energy Policy [online]. 105, 418–428. ISSN 0301-4215. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.enpol.2017.03.019 

HLAVAC, Marek, 2018. Marek Hlavac - stargazer: Well-Formatted Regression and 

Summary Statistics Tables (R package) [online] [vid. 2021-07-23]. Dostupné 

z: http://CRAN.R-project.org/package=stargazer 

HOFSTEDE, Gert Jan, D. VERWAART a Catholijn JONKER, 2008. „Lemon car game." 

Technical report.  

HOLMAN, Robert, 2007. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. Praha: C. H. Beck.  

HOLMAN, Robert, 2011. Ekonomie. 5. Praha: C. H. Beck.  

JUSTICE AND CONSUMERS, 2014. Study on the second hand cars market | European 

Commission [online]. LU: Publications Office of the European Union [vid. 2021-07-18]. 

ISBN 978-92-79-45691-6. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/publications/study-



 

 

69 

second-hand-cars-market_en 

KIHM, Alexander a Colin VANCE, 2016. The determinants of equity transmission 

between the new and used car markets: a hedonic analysis. The Journal of the Operational 

Research Society. 67(10), 1250–1258. ISSN 0160-5682.  

KIM, Jae-Cheol, 1985. The Market for „Lemons" Reconsidered: A Model of the Used Car 

Market with Asymmetric Information. The American Economic Review. 75(4), 836–843. 

ISSN 0002-8282.  

KLOMP, Matthijs, 2004. Passenger Car All-Wheel Drive Systems Analysis. University of 

Trollhättan/Udevalla. 41.  

KONICAROVÁ, Karolína, 2019. Mobilita. CzechInvest [online]. [vid. 2021-07-25]. 

Dostupné z: https://www.czechinvest.org/cz/Technologicke-domeny/Mobilita 

LUTZ, Matthias, 2004. Pricing in Segmented Markets, Arbitrage Barriers, and the Law of 

One Price: Evidence from the European Car Market. Review of International Economics 

[online]. 12(3), 456–475. ISSN 1467-9396. Dostupné z: doi:10.1111/j.1467-

9396.2004.00461.x 

MISHRA, Debi Prasad, Jan B. HEIDE a Stanton G. CORT, 1998. Information Asymmetry 

and Levels of Agency Relationships. Journal of Marketing Research [online]. 35(3), 277–

295. ISSN 0022-2437. Dostupné z: doi:10.2307/3152028 

MORAVANSKÝ, Dalibor, 2005. Odhadová funkce obyčejné (prosté) metody nejmenších 

čtverců MNČ (OLS) v klasickém lineárním regresním modelu. MUNI. 1–4.  

NECHYBA, Thomas, 2010. Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus. 1st 

edition. Mason, Ohio: Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45325-7.  

NETMONITOR, 2021. Srovnání návštěvnosti auto-moto webů za květen 2021. Seznam.cz: 

Porovnání konkurence [online] [vid. 2021-07-18]. Dostupné 

z: https://napoveda.seznam.cz/cz/sauto-cz/porovnani-konkurence-sauto/ 

NEWSTEAD S. a D’ELIA A., 2007. An investigation into the relationship between 

vehicle colour and crash risk. Monash University Accident Research Centre [online]. (263) 



 

 

70 

[vid. 2021-07-19]. Dostupné z: https://www.monash.edu/muarc/archive/our-

publications/reports/muarc263 

PAL, Nabarun, Priya ARORA, Dhanasekar SUNDARARAMAN, Puneet KOHLI a Sai 

Sumanth PALAKURTHY, 2017. How much is my car worth? A methodology for 

predicting used cars prices using Random Forest. arXiv:1711.06970 [cs] [online]. 

[vid. 2021-07-15]. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/1711.06970 

PRADO, Sylvain, 2009. The European used-car market at a glance: Hedonic resale price 

valuation in automotive leasing industry. Economics Bulletin. 29, 2086–2099.  

PRATT, Michael D. a George E. HOFFER, 1984. Test of the Lemons Model: Comment. 

The American Economic Review. 74(4), 798–800. ISSN 0002-8282.  

PUDARUTH, Sameerchand, 2014. Predicting the Price of Used Cars using Machine 

Learning Techniques. International Journal of Information & Computation Technology. 

4(7), 12. ISSN 0974-2239.  

REQUENA, Francisco a James WALKER, 2006. Calculating Hedonic Price Indices with 

Unobserved Product Attributes: An Application to the UK Car Market. Economica 

[online]. 73, 509–532. Dostupné z: doi:10.1111/j.1468-0335.2006.00504.x 

SEZNAM.CZ, 2021. Inzerce | Seznam Nápověda [online] [vid. 2021-07-18]. Dostupné 

z: https://napoveda.seznam.cz/cz/sauto-cz/inzerce/ 

WHITE, Halbert, 1980. A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and 

a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica [online]. 48(4), 817–838. ISSN 0012-

9682. Dostupné z: doi:10.2307/1912934 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M., 2012. Introductory Econometrics: A Modern Approach, Fifth 

Edition [online]. Michigan State University: South-Western Cengage Learning. Dostupné 

z: https://economics.ut.ac.ir/documents/3030266/14100645/Jeffrey_M._Wooldridge_Intro

ductory_Econometrics_A_Modern_Approach__2012.pdf 

YERGER, David B., 1996. Used car markets: reliability does matter, but do Consumer 

Reports? Applied Economics Letters [online]. 3(2), 67–70. ISSN 1350-4851. Dostupné 

z: doi:10.1080/135048596356708 



 

 

71 

Teze bakalářské práce 

 



 

 

72 

 


