
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Registrace historických vozidel 
 

1. „jaký je postup a jaké dokumenty musím doložit k žádosti o zapsání vozidla do registru historických vozidel. 

Jedná se o motocykl individuálně dovezený ze země mimo EU (Bělorusko). 

2. jsou nějaké odlišnosti v postupech či potřebných dokumentech při individuálním dovozu ze země mimo EU u 

vozidel, která byla vyrobena zahraničním výrobcem a která tuzemským výrobcem. 

3. podle jaké platné legislativy se řeší výše uvedená problematika.“  

 

 

Většinu informací k registraci vozidel mohou občané nalézt na webových stránkách města České Budějovice 

(http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/elektronicka-obsluha-obcana/Documents/info_EMV.pdf), a to včetně telefon-

ních čísel techniků, přičemž historická vozidla má na starosti pan Pavel Veselý (386 804 428). 

 

K bodu 1.  Postup při registraci historického vozidla: místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportov-

ních vozidel historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel 

jiného státu.  Na základě předložení protokolu o platném testování historického vozidla vydá průkaz historického vozi-

dla, osvědčení o registraci vozidla a tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo. 

K přihlášce o registraci historického vozidla se dále předkládá: barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 

cm (motocykl z levé a z pravé strany), původní registrační doklady (pokud k vozidlu existují), doklad o sjednání pojiš-

tění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad totožnosti. 

 

K bodu 2. Potřebnými dokumenty při schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla ze země mimo 

EU jsou:  

 Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla  

 Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) 

 Technický protokol vydaný zkušební stanicí 

 Doklad o celním odbavení vozidla 

Při individuálním dovozu historického vozidla ze země mimo EU není rozhodné zda bylo vyrobeno zahraničním či tu-

zemským výrobcem. 

 

K bodu 3. Registrace historických a sportovních vozidel se řídí zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, v platném znění, především pak § 79a, § 79b, § 79c. Stejným předpisem se řídí i schvalo-

vání technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, a to v § 34, § 35. K dané problematice se vztahuje také pro-

váděcí 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. 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/elektronicka-obsluha-obcana/Documents/info_EMV.pdf

