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ŽÁDOST O ZÁPIS HISTORICKÉHO A
SPOROTVNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU
HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH VOZIDEL A
O UZNÁNÍ TESTOVÁNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA
1. Základní informace:
Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o
platném testování vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla.
Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s
registrační značkou pro historická vozidla. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních
komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka
vozidla. Ovšem nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného
užívání pro vlastní potřeby.
Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá technický průkaz vozidla. Přidělí
zvláštní registrační značku pro sportovní vozidla a vydá tabulku se zvláštní registrační značkou
pro sportovní vozidla. Sportovní vozidla lze provozovat na pozemních komunikacích, jen
pokud byla schválena jeho technická způsobilost a splnilo podmínky pro testování a prohlídku
ve stanici technické kontroly a za splnění těchto podmínek:
ve sportovním průkazu je vyznačen platný výsledek k testování vozidla a osvědčení o
technické způsobilosti vozidla vyznačené v technickém průkazu
vozidlo je provozováno za účelem sportovní soutěže organizované právnickou osobou, které
bylo uděleno oprávnění
ministerstvo vyznačilo ve sportovním průkazu na základě platného výsledku testování
povolení k provozu sportovního vozidla na pozemních komunikacích.
Provozovatel silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel a které je
podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních
komunikacích, může požádat o provedené testování tohoto silničního vozidla. Po provedení
testování silničního vozidla u právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní
automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací požádá místně příslušný
úřad o uznání testování silničního vozidla. Úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá
provozovateli doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost podává vlastník nebo provozovatel vozidla.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žádost o zápis historického vozidla musí mít písemnou formu a žadatel
přiloží potřebné doklady.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7C2C1468-16A7-490A-A207942487ABDDFD/0/Prihlaskakregistracihistorvozidladoregistruhistorasportvozidel.pdf
Žádost o zápis sportovního vozidla musí mít písemnou formu a žadatel
přiloží potřebné doklady.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/B70C9C9D-C6CE-4B20-9B8E192D283C19EE/0/Zadostouznanitestovanisilnvozidla.pdf
Žádost o uznání testování silničního vozidla musí mít písemnou formu a žadatel vyplní
přiloží potřebné doklady.
4. Způsob podání žádosti:
Písemné podání žádosti na úřadě.
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5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
PO, ST 8.00 - 18.00 hod. ÚT, ČT 8.00 - 12.00 hod.
ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné
předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po - Pá 7.00 -18.00) nebo na www.uradbezcekani.cz.
Tel.: 378 03 4441, 378 03 4450
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
K žádosti o zápis vozidla do registru historických vozidel žadatel přiloží:
vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji,
a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravozadním a
levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,
původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru
vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
doklad o povolení pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li
provozovatel historického vozidla občanem České republiky,
údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla,
není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla,
souhlas vlastníka vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele
historického vozidla.
K žádosti o uznání testování silničního vozidla přiloží:
Protokol o platném testování silničního vozidla
K žádosti o zápis vozidla do registru sportovních vozidel se přiloží:
 protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické
kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla
 průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu
 technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán
 původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel
jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu
 doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 doklad totožnosti
 doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li
provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky
 údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla,
není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla
 souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho
provozovatele
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za zápis uznání testování prvního a dalšího vozidla do registru historických a sportovních
vozidel, zaplatí žadatel poplatek:
u motocyklů do 50 cm3 Kč 300.2
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u motocyklů nad 50 cm3 Kč 500.u jiného motorového vozidla Kč 800.u přípojného vozidla do 750 kg Kč 500.u přípojného vozidla nad 750 kg Kč 700,Za vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost Kč 50,8. Lhůty pro vyřízení:
Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Jen žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška MD č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a
podmínek testování historických a sportovních vozidel.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti rozhodnutí.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení
předepsaných povinností:
Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2015
16. Datum provedení poslední aktualizace:
8. 7. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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