
§ 2 
Registrace historického vozidla 

 
(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 pravo-zadním a 
levo-předním 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 byl-li vydán, 
 
d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 
 
e) doklad totožnosti, 
 
) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li 
provozovatel historického vozidla občanem České republiky, 
 
g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, 
není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) 
zákona, 
 
h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li 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, není-li 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 
je-li 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, není-li vlastník 
současně provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce "jiné 
záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA". 
 
(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické 
vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru 
spolu 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. 
 
(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již 
přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření 
registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci 
tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2. 
 
(6) 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. 
 
(7) Vzor průkazu historického vozidla je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, vzor přihlášky o registraci 
historického vozidla je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování 
historického vozidla je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. 
 


