
(platí od 210. 5. 2012 do 1. 6. 2017)

355/2006 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2006
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,

způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a vyhlášky č. 163/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2
Registrace historického vozidla

 
(1(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel

České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho

provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá
a)    vyplněnou  žádost  o  provedení  testování  historického  vozidla,  s  vyplněnými  technickými  údaji  historického  vozidla  a  protokolem o  kladném  testování

klubovou a krajskou testovací komisí,
b)  barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravozadním a levopředním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a

levé strany,
c)  původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen bylli vydán,
d)  doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
e)  doklad totožnosti,
f)   doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, neníli provozovatel historického vozidla občanem České republiky,
g)  údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem historického vozidla,

podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,
h)  souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, jeli vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

(3)  Místně  příslušný  úřad  zapíše  přidělení  zvláštní  registrační  značky  pro  historická  vozidla,  údaje  o  vlastníkovi  historického  vozidla  a  údaje  o
provozovateli historického vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu
historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a jeli to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu
na pozemních komunikacích podle zápisu předsedy krajské testovací komise zapsané v žádosti o provedení testování historického vozidla. V osvědčení o
registraci  vozidla  uvede  přidělení  zvláštní  registrační  značky  pro  historická  vozidla,  údaje  o  vlastníkovi  historického  vozidla  nebo  údaje  o  provozovateli
historického  vozidla,  neníli  vlastník  současně  provozovatelem  historického  vozidla,  technické  údaje  o  historickém  vozidle  a  v  kolonce  "jiné  záznamy"
provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA".

(24) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou
pro  historická  vozidla,  předkládá  žádost  o  registracipřihlášku  do  registruspolu  se  stanovenými  doklady  pro  všechna  tato  vozidla.  Místně  příslušný  úřad
provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při
výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

(35)  Hodláli  vlastník  nebo  provozovatel  historického  vozidla  provozovat  další  historické  vozidlo  a  má  již  přidělenu  zvláštní  registrační  značku  pro
stávající historické vozidlo, předkládá k žádostipřihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro
registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2.

(46)  Do  spisu  historického  vozidla  místně  příslušný  úřad  zakládá  původní  registrační  doklady,  pokud  byly  předloženy.  Dále  se  zakládá  žádost  o
provedení  testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném  testování klubovou a krajskou  testovací komisí a případně další předložené
doklady.

(57)  Vzor  průkazu  historického  vozidla  je  uveden  v  příloze  č.  1  této  vyhlášky,  vzor  žádostipřihlášky  o  registraci  historického  vozidla  do  registru
historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování historického vozidla je uveden v příloze č. 3 této
vyhlášky.
 

§ 3
Registrace sportovního vozidla

 
(1(1) Místně  příslušný  úřad  zapíše  do  registru  historických  a  sportovních  vozidel  sportovní  vozidlo,  které  není  zapsáno  v  registru  silničních  vozidel

České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho

provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá
a)  protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,
b)  průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen "průkaz sportovního vozidla"),
c)  technický průkaz vozidla, bylli již dříve vydán,
d)  původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, byloli vozidlo registrováno v jiném státu,
e)  doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
f)   doklad totožnosti,
g)  doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, neníli provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,
h)  údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla,

podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,
i)   souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, jeli odlišný od jeho provozovatele.

(3)  Místně  příslušný  úřad  zapíše  přidělení  zvláštní  registrační  značky  pro  sportovní  vozidlo,  údaje  o  vlastníkovi  sportovního  vozidla  nebo  údaje  o
provozovateli  sportovního vozidla, neníli  vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a  technické údaje o sportovním vozidle do  technického
průkazu vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla
nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o vozidle a v kolonce "jiné
záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM SPORTOVNÍHO VOZIDLA".



(24) Každému sportovnímu vozidlu  je  přidělena  zvláštní  registrační  značka pro  sportovní  vozidla. Na přední  části  sportovního automobilu může být
tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 330 x 85 mm, kdy znaky písmen a číslic
musí být minimálně o výšce 56 mm a šířce 30 mm, síla čáry je 8 mm. Standardní tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo je umístěna
uvnitř sportovního automobilu na pravých zadních dveřích. U sportovního motocyklu může být zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla nahrazena
natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 80 x 100 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 28 mm a šířce 15 mm, síla čáry je 4 mm.

(35)  Do  spisu  sportovního  vozidla  místně  příslušný  úřad  zakládá  původní  zahraniční  registrační  doklady,  byloli  vozidlo  registrováno  v  zahraničí.
Součástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických výkresů a další doklady stanovené pro přestavbu nebo stavbu sportovního vozidla.

(46) Vzor žádostipřihlášky o  registraci sportovního vozidla v  registru historických a sportovních vozidel  je uveden v příloze č. 4  této vyhlášky a vzor
žádosti o testování sportovního vozidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 6
Testování historického vozidla

 
(1) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního

technického kodexukódu Mezinárodní federace historických vozidel  FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kodexkód") nebo
Mezinárodní  automobilovou  federací  podle  přílohy  K  Mezinárodních  sportovních  řádů    FIA,  Appendix  K  to  the  International  Sporting  Code  (dále  jen
"mezinárodní sportovní řády"), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí.

(2)  Právnická  osoba,  která  má  oprávnění  udělené  Mezinárodní  federací  historických  vozidel  nebo  Mezinárodní  automobilovou  federací  (dále  jen
"právnická osoba")  poskytne místně příslušnému úřadu  seznam členů  svých  testovacích  komisí  s  jejich  podpisovými  vzory  a  doloží  rozsah oprávnění  pro
testování historických vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel.
(4) Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel,

při  kterém  se  kontroluje  historická  původnost  vozidla. Druhou  částí  je  testování  historických  vozidel  krajskou  testovací  komisí,  která  kontroluje  technickou
způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla
krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje stav
a)  u historických automobilů

1.  přední a zadní nápravy,
2.  funkčnosti řízení,
3.  funkčnosti osvětlení,
4.  funkčnosti brzd,
5.  karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
6.  upevnění sedaček,
7.  průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
8.  opotřebení pneumatik,
9.  funkčnosti bezpečnostních pásů, jeli jimi automobil vybaven,

b)  u historických motocyklů
1.  funkčnosti osvětlení,
2.  rámu,
3.  opotřebení pneumatik,
4.  funkčnosti brzd,
5.  funkčnosti tlumičů, jeli jimi motocykl vybaven.
(5) Výsledek prvního  testování historického vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení  testování historického vozidla. Platnost prvního

testování  při  vydání  průkazu historického  vozidla  v  něm vyznačí místně příslušný úřad. Bylli  historickému vozidlu  již  vydán průkaz historického  vozidla,
vyznačí v něm právnická osoba kladný výsledek dalších testování. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. Právnická osoba předá místně
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne testování. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním s kladným
výsledkem.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 6a
Testování silničního vozidla

 
(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.
(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému úřadu  seznam členů  svých pověřených  klubových  testovacích  komisí  s  jejich podpisovými  vzory a

doloží rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.
(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů svých pověřených klubových testovacích komisí pro testování silničních vozidel.
(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.
(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Testování je platné vždy do 31.

května  následujícího  roku. Právnická  osoba  předá  místně  příslušnému  úřadu  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  testování.  června  běžného  kalendářního
roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním s kladným výsledkem.

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kodexukódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se
ukončí. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování silničních vozidel.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

Vzor průkazu historického vozidla
(rozměr 88 mm x 125 mm)
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(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

Vzor přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel
 

registrační značka (vyplní úřad)

 
Přihláška k registraci historického vozidla

do registru historických a sportovních vozidel
VYPLNÍ ŽADATEL!
A: Podepsaný vlastník historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo vzato do  registru historických vozidel  jméno a příjmení  (nebo
název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)
rodné
číslo:

/ identifikační
číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



sídlo (neuvádí se, jeli totožné s trvalým pobytem)

PSČ__________________________

B: Podepsaný provozovatel historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo vzato do registru historických vozidel jméno a příjmení (nebo
název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)

rodné

číslo:

/ identifikační

číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

sídlo (neuvádí se, jeli totožné s trvalým pobytem)

PSČ_________________________

 

C: Dřívější vlastník historického vozidla
jméno a příjmení (nebo název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)______

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

rodné

číslo:

/ identifikační

číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)______________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

sídlo (neuvádí se, jeli totožné s trvalým pobytem)

PSČ_________________________

registrační značka

 

D: K přihlášce se připojuje *)
a)  vyplněnou  žádost  o  provedení  testování  historického  vozidla  s  vyplněnými  technickými  údaji  historického  vozidla  a  protokolem  o  kladném  testování

klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravozadním a levopředním pohledem; u motocyklů s pohledem z pravé a

levé strany,

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen bylli vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, neníli provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem historického vozidla,

podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, jeli vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

 

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou ______________________.

Odevzdávám osvědčení o registraci vozidla______________ číslo___________________.

 

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
 

V_________________________dne_______________ ________________________________

razítko a vlastnoruční podpis žadatele

*) Nehodící se přeškrtnete

 

Druhá strana



.

 
F. Technický popis historického vozidla

Identifikační číslo vozidla
(VIN) nebo číslo
podvozku/karoserie
kategorie vozidla



druh vozidla

značka vozidla

typ vozidla

obchodní označení

barva vozidla

číslo technického průkazu

(jen jeli známo)

číslo schválení technické

způsobilosti (jen jeli známo)

 

Poznámky:

(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)_____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________

(datum a podpis pracovníka registračního místa)

 

G. Záznamy registračního místa
Vlastníkovi  provozovateli  historického vozidla byly vydány:

Tabulka(y) s registrační značkou série_______________číslo__________________.

Průkaz historického vozidla série_______________číslo______________________.

Osvědčení o registraci série______________číslo___________________________.

 

Převzal(a) dne_________________ ____________________

(podpis žadatele)

 

Vyměřen správní poplatek podle položky č.________zákona o správních poplatcích, který byl uhrazen v hotovosti

_______________Kč. (Doklad č._____________).

 

__________________________________________

(podpis odpovědného pracovníka registračního místa)

 

Třetí strana

OBSAH SPISU I.
 

Poř.
č.

Název dokladu nebo kopie dokladu Počet stran



 
Čtvrtá strana

OBSAH SPISU II.
 

Poř.
č.

Název dokladu nebo kopie dokladu Počet stran

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

Vzor přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel
 

registrační značka (vyplní úřad)

 
Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

VYPLNÍ ŽADATEL!
A: Podepsaný vlastník sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo vzato do registru sportovních vozidel jméno a příjmení (nebo
název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)
rodné
číslo:

/ identifikační
číslo:



místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)_____________________________________

_______________________________________________________________________________

sídlo (neuvádí se, jeli totožné s trvalým pobytem)

PSČ______________________________

B: Podepsaný provozovatel sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo vzato do registru sportovních vozidel jméno a příjmení (nebo
název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)

rodné

číslo:

/ identifikační

číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)___________________________________

_____________________________________________________________________________

sídlo (neuvádí se, jeli totožné s trvalým pobytem)

PSČ______________________________

C: Dřívější vlastník sportovního vozidla
jméno a příjmení (nebo název, jdeli o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)_____

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

rodné

číslo:

/ identifikační

číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)___________________________________

_____________________________________________________________________________

PSČ____________________

registrační značka

D: K přihlášce se připojuje *)
a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla"),

c) technický průkaz vozidla,_________číslo_________datum________místo vydání_________, bylli vydán,

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru, byloli vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu sportovního vozidla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, neníli provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, neníli vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla,

podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, jeli odlišný od jeho provozovatele.

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou____________.

Odevzdávám osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla____________ číslo________________.

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
V______________________dne_____________ __________________________________

razítko a vlastnoruční podpis žadatele

*) Nehodící se přeškrtněte

 

 

Druhá strana

 



.

 
F. Technický popis sportovního vozidla
Identifikační číslo vozidla
(VIN)  

kategorie vozidla

druh vozidla

značka vozidla



typ vozidla

obchodní označení

barva vozidla

číslo technického průkazu

číslo schválení technické
způsobilosti

 
Poznámky:
(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 

_______________________________________
(datum a podpis pracovníka registračního místa)

G. Záznamy registračního místa
Vlastníkovi  provozovateli  vozidla byly vydány:
Tabulka(y) s registrační značkou     série__________číslo_______________.
Technický průkaz                     série__________číslo_______________.
Průkaz sportovního vozidla            série__________číslo_______________.
Převzal(a) dne_________________ _____________________

(podpis žadatele)

Vyměřen správní poplatek podle položky č. zákona o správních poplatcích, který byl uhrazen v hotovosti_______________Kč. (Doklad č._____________).
 

____________________________________________
(podpis odpovědného pracovníka registračního místa)

 
 

Třetí strana
OBSAH SPISU I.

Poř.
č.

Název dokladu nebo kopie dokladu Počet stran



 
 

Čtvrtá strana
OBSAH SPISU II.

Poř.
č.

Název dokladu nebo kopie dokladu Počet stran

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel
 
1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci klubových testovacích komisí a krajských testovacích komisí.
2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního
technického kodexukódu nebo podle mezinárodního sportovního řádu.
3. Podle mezinárodního technického kodexukódu lze schválit jako historické vozidlo mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, jehož typ se již
nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.
4. Klubová testovací komise může být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí:
a) v klubu jsou minimálně 3 odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základě absolvování odborného
školení jim byl vydán průkaz technického komisaře,
b) předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech členů komise.
5. Předseda klubové testovací komise je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:
a) provedených testování historických vozidel,
b) přidělených zvláštních registračních značek pro historická vozidla,



c) pravidelných ročních testování historických vozidel,
d) platnost provedených testování historických vozidel.
Tyto údaje hlásí vždy do 15 dnů ode dne testování. června každého kalendářního roku předsedovi krajské testovací komise.
6.  Testování  na  historickou  původnost  se  provádí  na  žádost  vlastníka  nebo  provozovatele  historického  vozidla,  který  vyplní  žádost  o  provedení  testování
historického  vozidla  ve  čtyřech  vyhotoveních    příloha  č.  3  této  vyhlášky,  kde  vyplní  údaje  o  vlastníku  a  o  provozovateli,  pokud  je  odlišný  od  vlastníka
historického vozidla a  jemu známé údaje o vozidle. Pokud se  jedná o první  testování historického vozidla předkládá spolu s vyplněnými  tiskopisy barevné
fotografie  o  rozměru 6  x  9  cm na  tvrdém  lesklém  fotopapíru,  u  automobilu  5  ks  s  pohledem pravozadním a  5  ks  s  pohledem  levopředním pohledem,  u
motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o
klubové  testování přistaví podle požadavku klubové  testovací komise vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k
ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Kladný výsledek klubového testování
zapíše  předseda  klubové  komise  do  žádosti  o  provedení  testování  historického  vozidla,  a  stvrdí  jej  razítkem  klubové  testovací  komise,  svým podpisem a
dvěma podpisy dalších členů klubové testovací komise.
7. Klubová testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla,
osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků
vozidla s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla.
8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborně
proškolené osoby pro testování historických vozidel, kterým byl vydán průkaz technického komisaře. Do krajské testovací komise jsou jmenování zástupci ze
všech  klubů  historických  vozidel,  které  sídlí  na  území  příslušného  kraje.  Krajská  komise  je minimálně  tříčlenná,  ze  svého  středu  si  volí  svého  předsedu.
Předseda je pro vykonávání funkce předsedy krajské testovací komise jmenován právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Právnická osoba dodá
všem místně příslušným úřadům seznamy členů krajské testovací komise s jejich podpisovými vzory, současně uvede všechny předsedy krajských testovacích
komisí a otisk jejich přidělených razítek.
9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských
autodílnách,  které  jsou  vybaveny  technikou  pro  změření  geometrie  přední  a  zadní  nápravy,  osvětlení  vozidla  a  funkčnosti  brzd.  Jeli  historické  vozidlo
technicky způsobilé kladný výsledek prvního  testování vyznačí předseda krajské  testovací komise do žádosti o provedení  testování historického vozidla, a
stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů krajské testovací komise.
10. Krajská testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla,
osvědčení  o  registraci  vozidla  a  byla  jim  přidělena  zvláštní  registrační  značka  pro  historická  vozidla.  ProhlídkyRoční  prohlídky  se  provádí  za  podmínek
stanovených v bodu 9 těchto pravidel. Kladný výsledek krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné ročnítestování
vyznačí  předseda  krajské  testovací  komise  otiskem  razítka  a  svým  podpisem  do  průkazu  historického  vozidla,  současně  vyznačí  platnost  testování.
Provedení  kladného  testování  historických  vozidel  předá  předseda  krajské  testovací  komise  všem  místně  příslušným  úřadům  do  30  dnů  ode  dne
testovánínejpozději do 30. června kalendářního roku.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


