
Postup majitele/provozovatele HV při prvotní registraci HV do registru vozidel, 

nutné pro provoz HV na pozemních komunikacích : 
 

Pokud chce majitel, popř. provozovatel provozovat historického vozidlo (dále jen “HV“) na 

pozemních komunikacích, musí splnit náležité legislativní povinnosti. Mezi ně patří i 
registrace HV do registru vozidel (dále jen “registrace“), podobně, jako je tomu u vozidel 
běžných. Prvotní registrace se skládá ze 3, po sobě následujících kroků v tomto  pořadí: 
 

- klubová testace 

- krajská testace 

- samotná registrace HV 

 

Pokud HV projde celým procesem s kladným výsledkem, získá Průkaz HV a registrační 
značky HV. Poté je vozidlo možné legálně používat pro provoz po pozemních komunikacích. 
 

 

Postup vlastníka HV k přihlášení se ke klubové testaci: 
- vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi a získá informace o 

podmínkách testování. Seznam oprávněných klubových testačních komisí je zveřejněn 
na www.fkhv.cz. Složení klubové testační komise VCC Plzeň je na klubových 

stránkách. 

- vlastník HV zajistí zhotovení fotografie o velikosti 6x9 cm v počtu 6x s levo-předním 
pohledem pro automobily nebo levým pohledem pro motocykly a 6x s pravo-zadním 

pohledem pro automobily nebo pravým pohledem pro motocykly 

- vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisí přistaví vozidlo v čistém stavu 
v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace 

- vlastník HV předloží při testaci jím vyplněnou „Žádost“ v části určené pro žadatele, 
předloží další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, 

která bude zapsána do „Žádosti“.  
 

Postup vlastníka HV při klubové testaci: 
- vlastník HV předá klubovému komisaři fotografie o velikosti 6x9 cm v počtu 5x 

s levo-předním pohledem pro automobily nebo levým pohledem pro motocykly a 5x 

s pravo-zadním pohledem pro automobily nebo pravým pohledem pro motocykly pro 

vlepení do „Žádosti“. 1x sada fotografií (tedy 2 kusy) zůstává vlastníkovy pro vlepení 
do Průkazu HV pracovníkem registračního místa. 

- vlastník HV po kladném testování HV klubovou testační komisí obdrží nazpět originál 
a 3x kopii „Žádosti“. 

- poplatek za provedení klubové testace je individuální  

 

Postup vlastníka HV při krajské testaci: 
- vlastní HV kontaktuje oprávněnou krajskou testační komisi a získá informace o 

podmínkách testování. Seznam oprávněných krajských testačních komisařů je 
zveřejněn na www.fkhv.cz 

- vlastník HV do 30 kalendářních dnů od klubové testace a po dohodě s krajskou 

testační komisí přistaví vozidla v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené 
místo k provedení testace. Místo testace určí předseda krajské testační komise (např. 
odborná dílna, specializované pracoviště, STK atp.) 

- vlastník HV předá krajské testační komisi originál a 3 kopie „Žádosti“ 



- vlastník HV po kladném testování HV krajskou testační komisí obdrží nazpět originál 
„Žádosti“ pro registrační místo a 1x kopii „Žádosti“pro vlastníka HV . 

- poplatek za provedení krajské testace je cca 1000 Kč 

 

Postup při registraci HV v místě bydliště: 
- vlastník HV se dostaví na Registrační místo podle svého místa bydliště  (např. pro 

Plzeň město: Magistrát města Plzně, pracoviště odboru registru vozidel a řidičů, 
Koterovská 162, 306 32 Plzeň) 

- vlastník HV předá na registrační místo originál „Žádosti“ + fotografie o velikosti 6x9 

cm v počtu 1x s levo-předním pohledem pro automobily nebo levým pohledem pro 
motocykly a 1x s pravo-zadním pohledem pro automobily nebo pravým pohledem pro 

motocykly pro jejich vlepení do průkazu HV 

- vlastník HV doloží registračnímu místu doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) 

- registrační místo vydá doklady a značky pro HV 

- poplatky za registraci HV na registračním místě se řídí aktuálním ceníkem 
jednotlivých správních kroků, stanoveným reg. místem 


