
 
 

Registrace a provoz historického vozidla se zvláštní registrační značkou 
 
Definice historického vozidla (Technický kodex FIVA): 
Zachovalé historické vozidlo je mechanicky poháněné vozidlo, které je minimálně 30 let staré, udržované v historicky 
korektním stavu díky péči osoby nebo organizace, která je vlastní pro jeho historické a technické hodnoty a neužívá je 
ke každodennímu provozu. 
 
Zákony a  vyhlášky:  

1. Provoz historických vozidel na pozemních komunikacích upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. 

2. Stanovení podmínek způsobu a registrace historických vozidel se řídí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 
355/2006 Sb., 
o stanovení podmínek a způsobu registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních 

vozidel. 
3. Testování klubovou testační komisí se řídí Technickým kodexem FIVA a Příručkou pro testování Federace 

klubů historických vozidel ČR. 
Důležité upozornění: 

a. podle § 79b, odst. 3, zák. 56/2001 v platném znění nelze historické vozidlo provozovat na pozemních 
komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby. 

b. Průkaz a zvláštní registrační značka historického vozidla jsou nepřenosné. V případě prodeje musí nový 
majitel, pokud bude chtít toto historické vozidlo nadále provozovat na pozemních komunikacích, požádat o 
nové testování a registraci v celém rozsahu. 

 
Postup: 

1. Na základě vyplněné žádosti požádá majitel historického vozidla Klubovou testační komisi o testaci 
historického vozidla z hlediska historické původnosti. 
Spolu s žádostí předloží fotografie rozměru 6 x 9 cm (u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, 
u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany, bez registrační značky, pozadí jednotné, lesklý fotografický papír, 
celkem 6 + 6, ne z tiskárny !!!). Veškeré technické a historické údaje musí žadatel doložit dobovou dokumentací. 
V případě pochybností má Klubová testační komise právo přizvat příslušného značkového specialistu. 

2. V případě kladného testování požádá majitel historického vozidla do třiceti kalendářních dnů Krajskou testační 
komisi o testaci historického vozidla z hlediska technického stavu. Testování se provádí v odborných 
opravárenských autodílnách vybavených v souladu s vyhláškou č. 355/2006 Sb. Krajská testační komise má 
právo v odůvodněných případech (zejména u vozidel nákladních, bojových, speciálních a  vyrobených po roce 
1970, ..) požadovat protokol z STK provedený na vlastní žádost majitele historického vozidla. 

3.  V případě kladného testování krajskou testační komisí požádá majitel historického vozidla na základě 
přihlášky do registru historických vozidel, kupní smlouvy, dokladu o pojištění a dokladu totožnosti místně 
příslušný úřad v sídle kraje o jeho registraci. Úřad zaregistruje pouze vozidlo, které není v registru silničních 
vozidel ČR nebo v registru vozidel jiného státu. Více informací najdete též na www.mdcr.cz  a ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. 

  
 
Žádosti, formuláře a vyhlášku naleznete na stránce „TESTACE“. 
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