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II. 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne …..2017, 

 

kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, 

provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu 

a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních 

vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. 

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 

ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona 

č.170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. 

a zákona č. 63/2017 Sb., k provedení § 79a odst. 6, § 79b odst. 7 a § 79c odst. 4 zákona: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu 

a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování 

silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky 

č. 144/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 se odstavce 1 a 2 zrušují. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 1 až 5. 

2. V § 2 odst. 2 se slova „přihlášku do registru“ nahrazují slovy „žádost o registraci“. 

3. V § 2 odst. 3 se slovo „přihlášce“ nahrazuje slovem „žádosti“ a slova „podle odstavce 2“ se 

zrušují. 

4. V § 2 odst. 5 se slova „přihlášky o registraci historického vozidla“ nahrazují slovy „žádosti 

o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“. 

5. V § 3 se odstavce 1 a 2 zrušují.      

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4. 

6. V § 3 odst. 4 se slovo „přihlášky“ nahrazuje slovem „žádosti“. 

7.  V § 6 odst. 1, § 6a odst. 6 a v příloze č. 6 v bodech 2 a 3 se slovo „kódu“ nahrazuje slovem 

„kodexu“.  

8. V § 6 odst. 1 se slovo „kód“ nahrazuje slovem „kodex“. 
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9. V § 6 odst. 5 se věta čtvrtá zrušuje.  

10. V § 6 odst. 5 a § 6a odst. 5 se slova „nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku 

seznamy vozidel, která prošla kladným testováním“ nahrazují slovy „do 30 dnů ode dne 

testování seznamy vozidel, která prošla testováním s kladným výsledkem“. 

11. V § 6a odst. 5 se věta druhá zrušuje. 
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12. Příloha č. 2 zní: 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Vzor žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel 

 

        
 registrační značka (vyplní úřad) 

Žádost o registraci historického vozidla 

do registru historických a sportovních vozidel 

VYPLNÍ ŽADATEL! 

A: Podepsaný vlastník historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo zapsáno do registru historických vozidel 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název   
 

 
   

rodné  

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 

 

PSČ   
 

B: Podepsaný provozovatel historického vozidla žádá, aby dále popsané historické vozidlo bylo zapsáno do registru historických vozidel (vyplnit jen, 

když je provozovatel odlišný od vlastníka) 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název   
 

 
   

rodné  

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 
 

PSČ    

C: Dřívější vlastník historického vozidla 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název)  
 

 
 

rodné 

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 
 

PSČ    

*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.        
registrační značka 

D: K žádosti se přikládá 
a) vyplněná 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 (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 

e) doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována, 

f) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území 

České republiky, 

g) zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného 

provozovatele nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

 

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou  ___________________ .  

Odevzdávám osvědčení o registraci vozidla ____________  číslo________________ . 

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

V ______________________ dne _____________                            __________________________________ 
                                                                                        podpis žadatele 
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Druhá strana 
 

F. Technický popis historického vozidla  
 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 

nebo číslo podvozku/karoserie 
                 

kategorie vozidla  

druh vozidla  

značka vozidla  

typ vozidla  

obchodní označení  

barva vozidla  
číslo technického průkazu  

(jen je-li známo) 
 

číslo schválení technické způsobilosti 

(jen je-li známo) 
 

 

Poznámky:  

(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní poplatek _______________ Kč podle položky  _______________sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v hotovosti. Doklad č. _____________ . 

____________________________ 

podpis oprávněné úřední osoby            . 

 

G. Záznamy registračního místa  

Vlastníkovi - provozovateli – historického vozidla byly vydány: 

Tabulka(y) s registrační značkou  série _______________ číslo __________________________________ .  

Průkaz historického vozidla  série _______________ číslo __________________________________ .   

Osvědčení o registraci                      série _______________ číslo __________________________________ .   

V __________________ dne ________________                                                         ___________________________________ 

podpis žadatele                              
 

 

_______________________________________________ 

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka 

“. 
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13. Příloha č. 4 zní: 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Vzor žádosti o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel 

       
registrační značka (vyplní úřad) 

Žádost o registraci sportovního vozidla 

do registru historických a sportovních vozidel 

VYPLNÍ ŽADATEL! 

A: Podepsaný vlastník sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo zapsáno do registru sportovních vozidel 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název   
 

 
   

rodné  

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 
 

PSČ    

B: Podepsaný provozovatel sportovního vozidla žádá, aby dále popsané sportovní vozidlo bylo zapsáno do registru sportovních vozidel (vyplnit jen, 

když je provozovatel odlišný od vlastníka) 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název   
 

 
   

rodné  

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 
 

PSČ    

C: Dřívější vlastník sportovního vozidla 

Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma nebo název   
 

 
   

rodné 

číslo*):       /     identifikační 

číslo:         
 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu 

zahraniční právnické osoby) 
 

PSČ    

*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.        
registrační značka 

 

D: K žádosti se přikládá 
a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,  

b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla“), 

c) technický průkaz vozidla, __________ číslo ____________ datum __________ místo vydání ___________ , byl-li vydán, 

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu, 

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu sportovního vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 

f) doklad totožnosti, je-li totožnost ověřována, 

g) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel sportovního vozidla 

trvalý pobyt na území České republiky, 

h) zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného 

provozovatele nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
 

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou  ___________________ .  

Odevzdávám osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla ____________  číslo________________ . 

E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

V ______________________ dne _____________                            __________________________________ 

                                                                                       podpis žadatele 
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Druhá strana 
 

F. Technický popis sportovního vozidla  
 

Identifikační číslo vozidla (VIN)                  

kategorie vozidla  

druh vozidla  

značka vozidla  

typ vozidla  

obchodní označení  

barva vozidla  

číslo technického průkazu  

číslo schválení technické způsobilosti  
 

Poznámky:  

(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní poplatek _______________ Kč podle položky  _______________sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v hotovosti. Doklad č. _____________ . 

_____________________________ 
podpis oprávněné úřední osoby            . 

 

G. Záznamy registračního místa  

Vlastníkovi - provozovateli - vozidla byly vydány: 

Tabulka(y) s registrační značkou  série _______________ číslo  _________________________________ .  

Technický průkaz   série _______________ číslo __________________________________.   

Průkaz sportovního vozidla              série_______________  číslo __________________________________.   

Převzal(a) dne _________________                                                                                ___________________________________ 

podpis žadatele                              

 

 

__________________________________________ 

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka 

“. 
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14. V příloze č. 6 se v bodě 3 za slovo „staré,“ vkládají slova „jehož typ se již nevyrábí a“.  

CELEX 32014L0045 

15. V příloze č. 6 se v bodě 5 písm. c) slovo „ročních“ zrušuje. 

16. V příloze č. 6 se v bodě 5  slova „15. června každého kalendářního roku“ nahrazují slovy 

„15 dnů ode dne testování“. 

17. V příloze č. 6 se v bodech 7 a 10 slovo „roční“ zrušuje. 

18. V příloze č. 6 se v bodě 10 slova „Roční prohlídky“ nahrazují slovem „Prohlídky“. 

19. V příloze č. 6 se v bodě 10 slova „nejpozději do 30. června kalendářního roku“ nahrazují 

slovy „do 30 dnů ode dne testování“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Tiskopisy přihlášky o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních 

vozidel a přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních 

vozidel vyrobené podle přílohy č. 2 a 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat nejdéle do 31. prosince 2018. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017. 

 

Ministr: 
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