
Etický kodex testovacího komisaře 

Stanovuje etické požadavky a dodržování vysokého profesního a morálního standardu při testování 

historického vozidla. Vztahuje se na klubové a krajské testovací komisaře pověřené testováním podle 
vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění. 

Ověření realizovatelnosti testování 

Předtím, než komisař přijme testování, musí si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit 

požadované úkony s náležitým zřetelem na svou způsobilost, požadovanou kvalitu a rozsah požadovaného 

druhu testování (např. značku a typ vozidla) a zhodnotit případně možné škody, které by z výkonu testování 
mohly vzniknout. 

Musí prověřit, zda zájemce o testování a jeho vozidlo, které má být otestováno: 
I. splňuje podmínky Z.č. 56/2001Sb.a Vyhl.č. 355/2006 Sb., v platném znění 

II. splňuje podmínky uvedené v platných dokumentech FIVA, AVCC a FIVA ANF 
III. nebyl odmítnut jinou testovací komisí 

Střet zájmů a odmítnutí testování 

Při plnění svých povinností při testování komisař vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí a dodržuje 
platnou legislativu a pravidla daná Právnickou osobou. 

Nenechá se ovlivňovat jinými osobami. Pokusy o ovlivnění a zamítnutí testování ohlásí neprodleně 
předsedovi TK AVCC AČR. 

Pokud by byl ve střetu zájmů, testování odmítne. 

Pravomoci a povinnosti 

Testovací komisař smí provádět pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a 

pravidly danými Právnickou osobou, jsou slučitelné s podmínkami jeho pověření a odborností. 
Testovací komisař může vykonávat činnost jen v případě, byl-li mu vydán a má platný „Průkaz technického 

komisaře“. 
Testování vykonává testovací komisař na svou vlastní odpovědnost. Předseda testovací komise odpovídá za 

testování své a za testování jemu podřízených testovacích komisařů. 

Škody způsobené testováním 

Vznikne-li při výkonu testování škoda způsobená pochybením testovacího komisaře, nedbalostí nebo 
jakýmkoliv jiným právně vynutitelným nárokem obdobné povahy, hradí testovací komisař náklady 

na likvidaci škody. 

Vztahy s ostatními testovacími komisaři 

Jednání testovacího komisaře, které se dotýká ostatních testovacích komisařů, musí být v souladu s 

dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními testovacími komisaři. 

Ochrana osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ). 
Právnická osoba je registrována ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro 

ochranu osobních údajů za účelem vedení elektronické databáze testovaných vozidel. 
Zpracovávanými údaji jsou: 

a)   u testovacích komisařů jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, dosažené vzdělání, telefon a 
e-mail; 

b)   u majitelů historických vozidel jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail a rodné 
číslo. 

Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně v souvislosti s testováním HV a v souladu s legislativou o 
ochraně osobních údajů. 

Příspěvky za testování 

Příspěvky za testování se řídí Ekonomickou směrnici FIVA ANF, v platném znění. 
Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o výši příspěvku předtím, než testovací 

komise zahájí testování. Výše příspěvku je vždy určena v platné ekonomické směrnici. 
Náklady za testování žadatel zaplatí i v případě, že jeho vinou vozidlo testováním neprošlo. 

Za evidenci příspěvků odpovídá předseda testovací komise. 



Komunikace s veřejností 

Zahrnuje vztah testovacích komisí a testovacích komisařů s veřejností. 

Komunikace s médii, reklama 

Poskytovat pouze pravdivé informace o testování a svých profesních činnostech. Nesmí být využíváno medií 
a reklamy pro nabídku služeb k testování historických vozidel. Testování vozidel není podnikatelskou 

činností. 

Stížnosti podané veřejností 

Každá komise, každé uskupení, které převezme stížnost na postup testování či na chování testovacího 

komisaře, postupuje podle platných dokumentů AVCC a FIVA ANF. 

Sankce 

FKHV ČR, AVCC AČR, AKHV v ÚAMK má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení 
jmenování testovacího komisaře či zrušení celé testovací komise na základě vlastního zjištění nebo na návrh 

klubu nebo spolku majícího oprávnění k testování a pouze po věrohodně prokázaném pochybení. 

 
 

 

 

 

 


