
Z.č. 56/2001, v platném znění (novela 183/2017) 

ČÁST OSMÁ 

HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA 

§ 79a 

Registr historických a sportovních vozidel 

(1) Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností v sídle kraje, s výjimkou Středočeského kraje, kde vede registr historických a 

sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Místně 

příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s 

rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického 

nebo sportovního vozidla místo bydliště, nebo sídlo, popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou 

osobu, odštěpný závod; ve Středočeském kraji je místně příslušným úřadem pro registraci 

historického nebo sportovního vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze je místně příslušným 

úřadem Magistrát hlavního města Prahy. 

(2) 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 historické vozidlo. 

(3) Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá technický průkaz vozidla. 

Sportovnímu vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a vydá tabulku 

se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo. Vydání registrační značky pro sportovní 

vozidlo vyznačí místně příslušný úřad v technickém průkazu a v průkazu sportovního vozidla, 

který vydává právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou 

federací (Fédération Internationale de l'Automobile) nebo Mezinárodní motocyklovou 

federací (Fédération Internationale de Motocyclisme). 

(4) Pro registr historických a sportovních vozidel platí § 4 odst. 2 písm. a), b) až e) a k), § 4 

odst. 3 písm. a) až j), l), m) a n), § 4a odst. 1 až 6 a § 6 odst. 3, 4 a 5 obdobně. 

(5) Žadatel o registraci historického vozidla zapsaného v registru silničních vozidel místně 

příslušnému úřadu podle odstavce 1 se žádostí předloží osvědčení o registraci silničního 

vozidla v registru silničních vozidel a technický průkaz silničního vozidla a odevzdá tabulky s 

registrační značkou silničního vozidla. Při registraci historického vozidla místně příslušný 

úřad kromě úkonů podle odstavce 2 odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a 

tabulky s registrační značkou silničního vozidla, v technickém průkazu zapíše převod 

silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel a 

v registru silničních vozidel tuto skutečnost zaznamená. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky registrace historického a sportovního 

vozidla a vzor průkazu historického vozidla a vzor žádosti o registraci historického nebo 

sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel. 

§ 79b 

Historické a sportovní vozidlo v provozu 

(1) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky 

testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. 



(2) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění 

Mezinárodní federací historických vozidel (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) 

nebo Mezinárodní automobilovou federací. Výsledek testování vyznačí právnická osoba v 

průkazu historického vozidla. Výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve 

kterém se testování historického vozidla provedlo. 

(3) Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a 

běžného denního užívání pro vlastní potřeby. 

(4) Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, jen pokud byla schválena 

jeho technická způsobilost a splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické 

kontroly. 

(5) Testování sportovního vozidla provádí právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění 

Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací. Výsledek 

testování vyznačí právnická osoba v technickém průkazu vozidla. Výsledek testování platí 

nejdéle do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se 

testování sportovního vozidla provedlo. 

(6) Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen za těchto podmínek: 

a) ve sportovním průkazu vozidla je vyznačen platný výsledek testování vozidla a osvědčení o 

technické způsobilosti vozidla vyznačené v technickém průkazu, 

b) vozidlo je provozováno za účelem sportovní soutěže organizované právnickou osobou, 

které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní 

motocyklovou federací, 

c) ministerstvo vyznačilo ve sportovním průkazu na základě platného výsledku testování 

vozidla povolení k provozu sportovního vozidla na pozemních komunikacích. 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky provozu historického a sportovního vozidla, 

způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla a vzor žádosti o provedení 

testování historického a sportovního vozidla. 

§ 79c 

(1) Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může 

požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla. 

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 

79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá 

vlastníkovi silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém 

se testování historického vozidla provedlo. 

(3) Vlastník silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném 

testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla 

uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla nebo o zápis údaje 

o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Místně příslušný 

úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá vlastníkovi silničního vozidla doklad o 

uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, popřípadě zapíše údaj o 

historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického 

průkazu silničního vozidla. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou 

původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím 

uznáván. 



(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla podle 

odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání 

testování silničního vozidla na historickou původnost. 

 


