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ŽÁDOST O PROVEDENÍ TESTACE HISTORICKÉHO VOZIDLA  

 

I. 

Majitel historického vozidla: 

Příjmení: ………………………………………….  Jméno:  ……………… …Titul:  ……….. 

Datum narození / IČO:  ………………………………………………………………………… 

Adresa / sídlo  ………………………………………………………………………………….. 

Mail: ………………………………..………………………  Telefon  ………………………... 

 

II. 

Základní údaje o historickém vozidle: 

Značka vozidla / výrobce: …………………………………..………………………………….. 

Typ – model: ………………………………………………….. Rok výroby: ……………... 

Identifikační číslo vozidla (VIN) - číslo podvozku – rámu: ……………………………….…………. 

Typ karoserie: ………………………………………….….…… Rok výroby: ……………... 

Značka motoru a číslo: …………………………….  Zdvihový objem motoru: [ccm] …..…… 

Provozní hmotnost [kg]: ……………  Celková hmotnost [kg]: …………….  Počet míst:  ……… 

Délka [mm]: ……………….  Šířka [mm]: …….…………. Výška [mm]: ……………..……. 

 
 

III. 

Provoz a registrace historických vozidel: 

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: 

1. 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. 

2. 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 v celém rozsahu. 
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IV. 

Doklady potřebné k testování klubovou a krajskou testační komisí (KLTK a KTK). 
 

1. Vyplněná a podepsaná žádost o provedení testace historického vozidla testační komisí. 
2. Vyplněná a podepsaná žádost o provedení testace historického vozidla podle přílohy 
č. 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb. (lze vyzvednout na registračním místě v sídle kraje). 

3. Doklady k vozidlu, ze kterých bude možné ověřit technické údaje uvedené v žádosti. 
Např. původní technický průkaz, technická příručka, návod k používání, … 
Doklad o původu vozidla v případě, že se jedná o nesériové provedení karoserie a 
vozidlo vykazuje známky stavby mimo dané období (viz Technický kodex FIVA). 

4. Doklad o nabytí (originál + kopie, která zůstane KTK). Kupní nebo darovací 
smlouva, celní deklarace, faktura nebo čestné prohlášení. 

5. Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm na lesklém fotografickém papíře. 
U automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem 
z pravé a levé strany, pozadí jednotné a v obou případech stejné, fotografovat bez 
registrační  značky, celkem 6 + 6 ks ( ne z tiskárny !!)  . 

4. Protokol o provedené technické prohlídce (originál + kopie, která zůstane KTK). 
Krajská testační komise si vyhrazuje právo požadovat po majiteli historického vozidla 
v odůvodněných případech protokol z odborného pracoviště, které ověřilo funkčnost 
brzd, osvětlení a geometrie. 

5. Odborné posouzení. Komise si vyhrazují právo v případě potřeby přizvat odborníky 
na uvedený typ vozidla. O této skutečnosti musí být majitel historického vozidla  
vyrozuměn předem před termínem testace a s udáním důvodu. 

6. Historické vozidlo musí být k testaci přistaveno plně provozuschopné a čisté, 
v opačném případě nebude testace provedena. 

7. Termín a místo klubové testace bude majiteli historického vozidla sdělen po splnění 
bodů 1. až 6.. Krajské testování proběhne pouze v případě, že výsledek klubového 
testování je kladný. 

8. Klubová testace musí předcházet krajské testaci a doba mezi jednotlivými testacemi 
nesmí být delší než 30 dní. 

9. Náklady na dopravu do místa testování a zpět, včetně nákladů spojených s testováním 
hradí majitel historického vozidla. 

 
 
 
Prohlášení majitele historického vozidla: 
 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené na str. 1. této žádosti a v žádosti o provedení 
testování podle bodu 2. jsou podle mého vědomí správné a pravdivé a doklady, které 
předkládám, patří k testovanému vozidlu. Jsem si vědom právních následků, které uvedením 
nesprávných údajů a dalším svým jednáním způsobím. 

Zavazuji se oznámit klubové a krajské testační komisi veškeré změny, které souvisí 
s registrací a provozem historického vozidla. 
 
 
 
v ………..……….…..……  dne: ………………..   

 
Podpis majitele: ……………………….. 


