
Informace pro zájemce o testování historického vozidla 

(dále jen HV) 

1) Testace vozidla na běžných RZ 
Na email petrfiala3@seznam.cz zašlete následující údaje a podklady: 
- Fotografie (ve formátu jpeg. V základním rozlišení, vozidlo foceno celé a na volném 

prostranství nebo s neutrálním pozadím) 
o Automobily + moto se sidecarem 

 Levo-přední pohled (levý bok+předek) 
 Pravo-zadní pohled (pravý bok+zadek) 
 Motorový prostor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 Interier vpředu (pohled přes dveře řidiče) 
 Interier vzadu 
 Další volitelná foto dle uvážení 

o Motocykly solo 
 Levo-stranný pohled (levý bok) 
 Pravo-stranný (pravý bok) 
 Motor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 sedla 
 Další volitelná foto dle uvážení 

- Scany níže uvedených dokumentů: (barevně ve formátu pdf. Všechny strany dokumentu 
naskenovány v jednom souboru pdf.) 

o Kupní smlouva nebo jiný doklad prokazující nabytí vozidla 
o Původní testace (Žádost o provedení testování) pokud již bylo vozidlo v minulosti 

testováno 
o TP (všechny strany barevně v jednom souboru pdf.) s platnou STK 

- Nacionále vlastníka a provozovatele 
o Jméno a příjmení 
o Adresa trvalého bydliště včetně PSČ 
o Rodné číslo 
o Kontakt (email, mobil) 

- Technický popis vozidla (v rozsahu údajů požadovaných v Žádosti o testování 
historického vozidla 

o Ke stažení v dokumentech na stránkách www.fkhv.cz 

Zaslané budou zpracovány a s vlastníkem dohodnuta prohlídka vozidla. 

V případě kladného vyřízení testace Klubovou testovací komisí, budou vlastníkovi předány podklady 
pro další využití (zapsání do TP „Vozidlo bylo uznáno jako historicky původní“, pro potřeby pojišťovny 
apod.)  

 



2) Testace vozidla pro registraci do Registru historických vozidel (přidělení „Veteránské“ RZ) 
Na email petrfiala3@seznam.cz zašlete následující údaje a podklady: 
- Fotografie (ve formátu jpeg. V základním rozlišení, vozidlo foceno celé a na volném 

prostranství nebo s neutrálním pozadím) 
o Automobily + moto se sidecarem 

 Levo-přední pohled (levý bok+předek) 
 Pravo-zadní pohled (pravý bok+zadek) 
 Motorový prostor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 Interier vpředu (pohled přes dveře řidiče) 
 Interier vzadu 
 Další volitelná foto dle uvážení 

o Motocykly solo 
 Levo-stranný pohled (levý bok) 
 Pravo-stranný (pravý bok) 
 Motor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 sedla 
 Další volitelná foto dle uvážení 

- Scany níže uvedených dokumentů: (barevně ve formátu pdf. Všechny strany dokumentu 
naskenovány v jednom souboru pdf.) 

o Kupní smlouva nebo jiný doklad prokazující nabytí vozidla 
o Původní testace (Žádost o provedení testování) pokud již bylo vozidlo v minulosti 

testováno 
o TP nebo jiného dokladu prokazujícího rok výroby vozidla 

- Nacionále vlastníka a provozovatele 
o Jméno a příjmení 
o Adresa trvalého bydliště včetně PSČ 
o Rodné číslo 
o Kontakt (email, mobil) 

- Technický popis vozidla (v rozsahu údajů požadovaných v Žádosti o testování 
historického vozidla 

o Ke stažení v dokumentech na stránkách www.fkhv.cz 
- Scan prokazující technický stav vozidla  (barevně ve formátu pdf.) 

o Protokol z STK 
Nebo 

o Protokol o technické prohlídce HV potvrzeného z autodílny 

Zaslané budou zpracovány a s vlastníkem dohodnuta prohlídka vozidla. 

V případě kladného vyřízení testace Klubovou testovací komisí, budou vlastníkovi předány podklady 
pro registraci HV.  

 
 



3) Prodloužení platnosti testace HV na běžných RZ 
Na email petrfiala3@seznam.cz zašlete následující údaje a podklady: 
- Scany níže uvedených dokumentů: (barevně ve formátu pdf. Všechny strany dokumentu 

naskenovány v jednom souboru pdf.) 
o Původní testace (Žádost o provedení testování) 

- Nacionále vlastníka a provozovatele 
o Jméno a příjmení 
o Adresa trvalého bydliště včetně PSČ 
o Rodné číslo 
o Kontakt (email, mobil) 

- Fotografie (ve formátu jpeg. V základním rozlišení, vozidlo foceno celé a na volném 
prostranství nebo s neutrálním pozadím) 

o Automobily + moto se sidecarem 
 Levo-přední pohled (levý bok+předek) 
 Pravo-zadní pohled (pravý bok+zadek) 
 Motorový prostor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 Interier vpředu (pohled přes dveře řidiče) 
 Interier vzadu 
 Další volitelná foto dle uvážení 

o Motocykly solo 
 Levo-stranný pohled (levý bok) 
 Pravo-stranný (pravý bok) 
 Motor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 sedla 
 Další volitelná foto dle uvážení 

Zaslané podklady budou zpracovány v informačním systému a vlastníku bude zaslánProtokol o 
technické prohlídce HV. Tento si vlastník potvrdit v odborné autodílně. 

Následně bude provedena prohlídka vozidla Klubovou technickou komisí buď: 

- Individuálně po dohodě s Klubovou testovací komisí 
- Na testovacím dnu, jehož místo termín je uveden na stránkách 

http://www.cccplzen.wbs.cz/Testovani-HV.html 

V případě, že chcete prohlídku na testovacím dnu, je třeba svoji účast na testovacím dnu 
dopředu registrovat zasláním oznamovacího emailu na petrfiala3@seznam.cz . 

V případě, že se vlastník dopředu nezašle ke zpracování výše uvedené údaje a podklady a následně 
neprovede registraci na testovací den, nebude prodloužení provedeno.   

 

4) Prodloužení platnosti Průkazu HV 
Na email petrfiala3@seznam.cz zašlete následující údaje a podklady: 



- Scany níže uvedených dokumentů: (barevně ve formátu pdf. Všechny strany dokumentu 
naskenovány v jednom souboru pdf.) 

o Původní testace (Žádost o provedení testování) 
- Nacionále vlastníka a provozovatele 

o Jméno a příjmení 
o Adresa trvalého bydliště včetně PSČ 
o Rodné číslo 
o Kontakt (email, mobil) 

- Fotografie (ve formátu jpeg. V základním rozlišení, vozidlo foceno celé a na volném 
prostranství nebo s neutrálním pozadím) 

o Automobily + moto se sidecarem 
 Levo-přední pohled (levý bok+předek) 
 Pravo-zadní pohled (pravý bok+zadek) 
 Motorový prostor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 Interier vpředu (pohled přes dveře řidiče) 
 Interier vzadu 
 Další volitelná foto dle uvážení 

o Motocykly solo 
 Levo-stranný pohled (levý bok) 
 Pravo-stranný (pravý bok) 
 Motor 
 VIN – vyražené nebo štítek (případně obojí) 
 Výrobní číslo motoru 
 Tachometr 
 sedla 
 Další volitelná foto dle uvážení 

Zaslané podklady budou zpracovány v informačním systému a vlastníku bude zaslánProtokol o 
technické prohlídce HV. Tento si vlastník potvrdit v odborné autodílně. 

Následně bude provedena prohlídka vozidla Klubovou technickou komisí buď: 
- Individuálně po dohodě s Klubovou testovací komisí 
- Na testovacím dnu, jehož místo termín je uveden na stránkách 

http://www.cccplzen.wbs.cz/Testovani-HV.html 
V případě, že chcete prohlídku na testovacím dnu, je třeba svoji účast na testovacím dnu 
dopředu registrovat zasláním oznamovacího emailu na petrfiala3@seznam.cz . 

V případě, že vlastník dopředu nezašle ke zpracování výše uvedené údaje a podklady a následně 
neprovede registraci na testovací den, nebude prodloužení provedeno.   

Prodloužení platnosti průkazu HV není možné taktéž provést v případě, že máte již v průkazu 
zaplněna všechna políčka pro otisk razítka. V takovém případě je potřeba provést výměnu průkazu na 
registru, který průkaz HV vydal. Na registru je potřeba doložení: 

- původního „plného“ průkazu HV 
- původní testace (Žádost o provedení testování HV) 
- OTP vozidla 
- 2 ks foto v rozměru 6x9cm, jako jsou v průkazu HV 

 



Prohlídku technického stavu vozidla je možné domluvit u našich partnerů: 

- MVmotorss.r.o. , Rybnice 176, kontakt p.Štáhl – 724 538 570 
- Autoservis Richard Topinka, Nade Mží 2210, Plzeň, kontakt p. Topinka – 774 400 005 

 


