
ZMĚNY V TESTOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL v roce 2018 

Vážení zájemci o testaci historického vozidla :  

Pro letošní rok platí nový sazebník testací, stanovený držitelem ANF FIVA FKHV ČR 

DOBRÁ ZPRÁVA :  prodlužuje se období platnosti testace i prodloužení průkazu na 2 roky od data 

provedené testace nebo prodloužení.   

Zároveň se však ZVYŠUJÍ  poplatky za testování a prodloužení průkazů :      

Český Veteran Klub AČR nevyužil doporučených zvýšených poplatků a stanovil jejich spodní hranici takto :   

Testace historického automobilu nebo motocyklu v KLTK základní cena                   2000,- Kč 

Testace historického automobilu nebo motocyklu v KTK                                              1000,- Kč 

Kopírování, tisk materiálů potřebných k testaci, včetně stažení z mailů a doplnění chybějících základních 

údajů  v testaci – Žádosti majitele                                                                                        200,- Kč 

Základní cena testace je                                                                                                       3.200,-   Kč 

Tyto podmínky platí při přistavení vozidla k testaci v čistém stavu na stanovené místo a zahrnují i náklady 

klubu na odbornou prohlídku testovacím komisařem.  

Pokud požaduje žadatel o testaci jiné, než základní podmínky výše uvedené, například prohlídku na místě 

jiném než určeném , je nutné proplatit testovacímu komisaři náklady vzniklé provedením testace na přání 

žadatele, zejména proplacení dopravních výloh /cestovné/ , pořízení fotodokumentace, doplnění 

potřebných údajů dle typového listu atd. . 

Podmínkou je dodání protokolu o prohlídce vozidla /ke stažení na czveteranklub.cz nebo FKHV.cz / 

odbornou dílnou s požadovaným vybavením nebo protokolem z STK na žádost majitele-žadatele. Platnost 

tohoto dokladu nesmí být starší než 3 týdny. /resp 1 měsíc, ale 1 týden se počítá na zpracování testace/.  

Klub na žádost  žadatele zajišťuje i prohlídky v odborných dílnách a z pořízené fotodokumentace při 

prohlídce i tisk fotografií k žádosti. Povinností žadatele je sdělit klubu přidělenou ZRZ a číslo průkazu HV. 

CENA TESTACE na ODPUŠTĚNÍ EKOLOGICKÉHO POPLATKU pro vozidla s registrační černobílou značkou je 

stejná jako testace pro žadatele o ZRZ  a průkaz historického vozidla. Více Inko při sjednání testace. 

Vyjímkou jsou testace :   pro členy klubu, muzea a kluby na základě předchozích smluv a dohod.  

Cena za prodloužení PRŮKAZU HV : 

 v rámci kraje KLTK do 31.5.2018 200,- od 1.6. 2018 300,-           v rámci kraje KTK  300,- Kč 

testace z jiného kraje :  KLTK do 31.5. 2018 200,- Kč,od 1.6. 2018  KLTK  300,- Kč, KTK 600,- Kč      

 Při prodloužení průkazu z jiného kraje se platí poplatek KTK zvýšený pouze na 1. prodloužení, další jsou již 

v sazbě jako v rámci kraje, testace je již v „novém“ kraji zaevidována  

Podmínkou prodloužení je dodání protokolu o odborné prohlídce, viz základní testace. 

Vyjímkou je poplatek v KLTK pro členy klubu, platí za prodloužení 100,- Kč  


