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355

VYHLÁŠKA

ze dne 29. cervna 2006

o stanovení zpusobu a podmínek registrace, provozu,

zpusobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")
stanoví podle § 91 odst. 1 zákona c. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o zmene zákona c. 168/1999 Sb., o pojištení odpo-
vednosti za škodu zpusobenou provozem vozidla
a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o po-
jištení odpovednosti z provozu vozidla), ve znení zá-
kona c. 307/1999 Sb., ve znení zákona c. 411/2005 Sb.,
(dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4, § 79a
odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:

§ 1

Predmet úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) zpusob a podmínky registrace historického a spor-
tovního vozidla,

b) vzor prukazu historického vozidla,

c) podmínky provozu historického a sportovního
vozidla,

d) zpusob a podmínky testování historického a spor-
tovního vozidla,

e) vzor žádosti o provedení testování historického
a sportovního vozidla.

§2

Registrace historického vozidla

(1) Místne príslušný úrad zapíše do registru histo-
rických a sportovních vozidel jen historické vozidlo,
které není zapsáno v registru silnicních vozidel Ceské
republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základe
prihlášky k registraci historického vozidla do registru
historických a sportovních vozidel predložené jeho
provozovatelem, který k prihlášce dále predkládá

a) vyplnenou žádost o provedení testování historic-
kého vozidla, s vyplnenými technickými údaji
historického vozidla a protokolem o kladném
testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozme-
ru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-
-predním pohledem, u motocyklu s pohledem
z pravé a levé strany,

c) puvodní registracní doklady, pokud k vozidlu
existují, nebo doklad o jeho vyrazení z registru
vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

l

d) doklad o pojištení odpovednosti z provozu vSzi-
dIa,

e) doklad totožnbsti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udelení azylu
na území Ceské republiky, ne!lí-li provozovatel
historického vozidla obcanem Ceské republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo
údaje o provozovateli historického vozidla, není-
-li vlastník soucasne provozovatelem historického
vozidla, podle § 4 odst. 4 písmo a) zákona,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho re-
gistraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele
historického vozidla.

(3) Místne príslušný úrad zapíše pridelení zvláštní
registracní znacky pro historická vozidla, údaje o vlast-
níkovi historického vozidla a údaje o provozovateli
historického vozidla, není-li vlastník soucasne provo-
zovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje
o historickém vozidle do prukazu historického vozi-
dla. V prukazu historického vozidla vylepí barevné fo-
tografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví
zvláštní podmínky pri jeho provozu na pozemních ko-
munikacích podle zápisu predsedy krajské testovací
komise zapsané v žádosti o provedení testování histo-
rického vozidla. V osvedcení o registraci vozidla uvede
pridelení zvláštní registracní znacky pro historická
vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo
údaje o provozovateli historického vozidla, není-li
vlastník soucasne provozovatelem historického vozi-
dla, technické údaje o historickém vozidle a oVkolonce
"jiné záznamy': provede zápis "PLATí S PRUKAZEM
HISTORICKEHO VOZIDLA".

(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historic-
kého vozidla hodlá provozovat více než jedno histo-
rické vozidlo pod jednou zvláštní registracní znackou
pro historická vozidla, predkládá prihlášku do registru
spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozi-
dla. Místne príslušný úrad provede souhrnnou regis-
traci všech techto historických vozidel a žadateli pri-
delí jen jednu zvláštní registracní znacku pro historická
vozidla, kterou zapíše pri výdeji do všech prukazu his-
torického vozidla a soucasne k nim vydá pro ,všechna
tato historická vozidla osvedcení o registraci vozidla.

(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historic-
kého vozidla provozovat dal'ší historické vozidlo a má
již pridelenu zvláštní registracní znacku pro stávající
historické vozidlo, predkládá k prihlášce o rozšírení
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registrace dalšího vozidla pod touto 4vláštní registracní
znackou doklady stanovené pro registraci tohoto dal-
šího vozidla podle odstavce 2.

(6) Do spisu historického vozidla místne prísluš-
ný úrad zakládá puvodní registracní doklady, pokud
byly predloženy. Dále se zakládá žádost o provedení
testování historického vozidla, která obsahuje protokol
o kladném testování klubovou a krajskou testovací ko-
misí a,prípadne další predložené doklady.

(7) Vzor prukazu historického vozidla je uveden
v príloze c. 1 této vyhlášky, vzor prihlášky o registraci
historického vozidla je uveden v príloze c. 2 této vy-
hlášky a vzor žádosti o provedení testování histori~:-
kého vozidla je uveden v príloze c. 3 této vyhlášky.

§ 3
Registrace sportovního vozidla

(1) Místne príslušný úrad zapíše do registru histo-
rických a sportovních vozidel sportovní vozidlo, které
není zapsáno v registru silnicních vozidel Ceské repu-
bliky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základe
prihlášky k registraci sportovního vozidla do registru
historických a sportovních vozidel predložené jeho
provozovatelem, který k prihlášce dále predkládá

a) protokol o provedené kontrole technického stavu
sportovního vozidla ve stanici technické kontroly,
jehož soucástí je i evidencní kontrola vozidla,

b) prukaz sportovního automobilu nebo prukaz
sportovního motocyklu (dále jen "prukaz spor-
tovního vozidla"),

c) technický prukaz vozidla, byl-li již dríve vydán,
d) puvodní zahranicní registracní doklady nebo do-

klad o jeho vyrazení z registru vozidel jiného
státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištení odpovednosti z provozu vozi-
dla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udelení azylu
na území Ceské republiky, není-li provozovatel
sportovního vozidla obcanem Ceské republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo
údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-
-li vlastník soucasne provozovatelem sportovního
vozidla, podle § 4 odst. 4 písmoa) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho re-
gistraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

(3) Místne príslušný úrad zapíše pridelení zvláštní
registracní znacky pro sportovní vozidlo, údaje o vlast-

níkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli
sportovního vozidla, není-li vlastník soucasne provo-
zovatelem sportovního vozidla, a technické údaje
o sportovním vozidle do technického prukazu vozidla.
V osvedcení o registraci vozidla uvede pridelení
zvláštní registracní znacky pro sportovní vozidlo,
údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje
o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník
soucasne provozovatelem sportovního vozidla, a tech-
nické údaje o vozidle a v kolonce "jiné záznamy" pro-
vede zápis "PLATÍ S PRUKAZEM SPORTOVNIHO
VOZIDLA".

(4) Každému sportovnímu vozidlu je pridelena
zvláštní registracní znacka pro sportovní vozidla. Na
prední cásti sportovního automobilu muže být tabulka
se zvláštní registracní znackou pro sportovní vozidla
nahrazena natÍštenou na samolepicí fólii o rozmerech
330 x 85 mm, kdy znaky písmen a císlic musí být
minimálne o výšce 56 mm a šírce 30 mm, síla cáry je
8 mm. Standardní tabulka se zvláštní registracní znac-
kou pro sportovní vozidlo je umístena uvnitr sportov-
ního automobilu na pravých zadních dverích. U spor-
tovního motocyklu muže být zvláštní registracní
znacka pro sportovní vozidla nahrazena natištenou na
samolepicí fólii o rozmerech 80 x 100 mm, kdy znaky
písmen a císlic musí být minimálne o výšce 28 mm
a šírce 15 mm, síla cáry je 4 mm.

(5) Do spisu sportovního vozidla místne prísluš-
ný úrad zakládá puvodní zahranicní registracní do-
klady, bylo-li vozidlo registrováno v zahranicí. Sou-
cástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických
výkresu a další doklady stanovené pro prestavbu nebo
stavbu sportovního vozidla. .

(6) Vzor prihlášky o registraci sportovního vozi-
dla v registru historických a sportovních vozidel je
uveden v pr110ze c. 4 této vyhlášky a vzor žádosti
o testování sportovního vozidla je uveden v príloze
c. 5 této vyhlášky.

§4
Provoz historického vozidla
na pozemních komunikacích

Historické vozidlo pri provozu na pozemních ko-
munikacích lze provozovat, jen pokud je vybaveno
predepsaným poctem osvetlovacích zdroju podle
zvláštního právního predpisu 1),a není-li jimi vybaveno
od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno prede-
psaným poctem prídavných osvetlovacích zdroju
umístených na osvetlovací rampe. U historických vo-
zidel muže být predepsáno doprovodné vozidlo se žlu-
tým výstražným svetlem pro zajištení bezpecné pre-
pravy nadrozmerných vozidel nebo vojenskýéh bojo-

1) § 18 vyhlášky C. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpusobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.
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vých vozidel, urcena jeho maximáln,í rychlost a další
podmínky pri jeho provozu na pozemních komunika-
cích, které stanoví v žádosti o provedení testování his-
torického vozidla predseda krajské testovací komise.
Tyto skutecnosti musí být zaznamenány v prukazu
historického vozidla.

§ 5
Provoz sportovního vozidla
na pozemních komunikacích

Provoz sportovního vozidla na pozemních komu-
nikacích je umožnen v rámci sportovní souteže, která
je uverejnena v národních sportovních rádech, které
jsou soucástí kalendáre národních a mezinárodních au-
tomobilových a motocyklových sportovních souteží.
Organizátor sportovní souteže provádí technickou
prejímku sportovních vozidel za úcasti technických
komisaru, kterí kontrolují, zda sportovní vozidlo spl-
nuje technické požadavky stanovené predpisem Mezi-
národní automobilové federace nebo Mezinárodní mo-
tocyklové federace a technické podmínky stanovené
zákonem. Technické prejímce se podrobují všechna
sportovní vozidla prihlášená na sportovní soutež. Po-
kud sportovní vozidlo nemá platné testování, nemuže
být technicky prevzato. Sportovní vozidlo nemuže být
technicky prevzato, jestliže pri technické prejímce vy-
kazuje závady.

§ 6
Testování historického vozidla

(1) Testování historického vozidla provádí práv-
nická osoba, která má oprávnení udelené Mezinárodní
federací historických vozidel podle Mezinárodního
technického kódu Mezinárodní federace historických
vozidel- FIVA, lnternational Technical Code (dále jen
"mezinárodní technický kód") nebo Mezinárodní au-
tomobilovou federací podle prílohy K Mezinárodních
sportovních rádu - FIA, Appendix K to the lnterna-
tional Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní
rády"), a to v rozsahu udeleného oprávnení, prostred-
nictvím svých testovacích komisí. .

(2) Právnická osoba, která má oprávnení udelené
Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezi-
národní automobilovou federací (dále jen "právnická
osoba") poskytne místne príslušnému úradu seznam
clenu svých testovacích komisí s jejich podpisovými
vzory a doloží rozsah oprávnení pro testování histo-
rických vozidel.

(3) Právnická osoba zajištuje odborné školení
clenu klubových a krajských testovacích komisí pro
testování historických vozidel.

(4) Testování historických vozidel se skládá ze

2) § 36 vyhlášky C.341/2002 Sb.

dvou dílcích testování. První cást testování historic-
kých vozidel je klubové testování historických vozidel,
pri kterém se kontroluje historická puvodnost vozidla.
Druhou cástí je testování historických vozidel kraj-
skou testovací komisí, která kontroluje technickou
zpusobilost historické~o vozidla k provozu na pozem-
ních komunikacích. Cást klubového testování musí
vždy predcházet cásti testování historického vozidla
krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými cástmi
testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalen_ár-
ních dnu. Krajská testovací komise kontroluje stav

a) u historických automobilu
1. prední a zadní nápravy,
2. funkcnosti rízení,
3. funkcnosti osvetlení,
4. funkcnosti brzd,

5. karoserie, rámu, upevnení motoru, stav výfu-
kového potrubí a tlumicu,

6. upevnení sedacek,
7. pruhlednosti predních a bocních oken v prosto-

ru u ridice,

8. opotrebení pneumatik,
9. funkcnosti bezpecnostních pásu, je-li jimi au-

tomobil vybaven,
b) u historických motocyklu

1. funkcnosti osvetlení,
2. rámu,

3. opotrebení pneumatik,
4. funkcnosti brzd,

5. funkcnosti tlumicu, je-li jimi motocykl vyba-
ven.

(5) Výsledek prvního testování historického vo-
zidla vyznací právnická osoba do žádosti o provedení
testování historického vozidla. Platnost prvního testo-
vání pri vydání prukazu historického vozidla v nem
vyznací místne príslušný úrad. Byl-li historickému vo-
zidlu již vydán prukaz historického vozidla, vyznací
v nem právnická osoba kladný výsledek dalších testo-
vání. Testování je platné vždy do 31. kvetna následují-
cího roku. Právnická osoba predá místne príslušnému
úradu nejpozdeji do 30. cervna bežného kalendárního
roku seznamy vozidel, která prošla kladným testová-
ním.

(6) Pokud historické vozidlo pri testování vyka-
zuje závady, které ohrožují bezpecnost provozu na
pozemních komunikacích2), testování se ukoncí a vý-
sledek se do prukazu historického vozidla nezapisuje,
ale je zapsán do protokolu o testování historického
vozidla. Poverená právnická osoba vede prehled ne-
úspešného testování historických vozidel.
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(7) V príloze c. 6 této vyhlášky. jsou stanovena
pravidla pro jednotné testování historických vozidel.

§ 7

Testování sportovních vozidel

(1) Testování sportovních vozidel se provádí celo-
státne jednou za kalendární rok. Testování se zabezpe-
cuje ve"stanici technické kontroly, nejvýše ve ctyrech
termínech prostrednictvím právnické osoby, které bylo
udeleno oprávnení Mezinárodní automobilovou fede-
rací nebo Mezinárodní motocyklovou federací.

(2) Místo a termíny celostátního testování stanoví
právnická osoba uvedená v odstavci 1 po dohode s mi-
nisterstvem. Testování se provádí za úcasti ministerstva
v poverené zkušebne, provádená merení se provádejí
na náklady vlastníka nebo provozovatele sportovního
vozidla.

(3) Pri testování sportovních vozidel provádejí
testovací komisari kontrolu, zda sportovní vozidlo od-
povídá homologacnímu listu, národním nebo meziná-
rodním sportovním rádum a schváleným technickým
predpisum. Soucástí testování je provedení zvláštní
technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravi-
delné technické prohlídky ve stanici technické kon-
troly, kontrola vnejšího hluku vozidla a kontrola hla-
diny emisí škodlivin vozidel ve výfukových plynech.
Merení emisí škodlivin ve výfukových plynech nepod-
léhají sportovní motocykly.

(4) Vykazuje-li sportovní vozidlo pri testování
závady, testování se ukoncí a výsledek se do prukazu
nezapisuje. Opakované testování se provádí po dohode
s právnickou osobou v urceném náhradním termínu
v poverené zkušebne.

(5) Pokud bude schvalována technická zpusobi-
lost sportovního vozidla uvádeného do provozu nebo

bude vozidlo dovezeno jednotlive ze zahranicí mimo
termíny pravidelných testování sportovních vozidel,
muže být provedeno testování techto sportovních VQ-
zidel mimo stanovené termíny v poverené zkušebne.

(6) Pokud bylo sportovní vozidlo kladne otesto-
váno podle odstavce 4 nebo 5, vyznací ministerstvo do
prukazu sportovního vozidla povolení k jeho provozu
na pozemních komunikacích.

§ 8
Prechodná ustanovení

(1) Platnost tabulek se zvláštní registracní znac-
kou - trvale manipulacní, které byly prideleny histo-
rickým vozidlum, koncí dnem 31. prosince 2006.

(2) Platnost prukazu historických vozidel, které
byly vydány historickým vozidlum podle vyhlášky
c. 240/2002 Sb., koncí dnem 31. prosince 2008.

(3) Platnost tabulek se standardní registracní
znackou, které byly prideleny sportovním vozidlum
pred úcinností této vyhlášky, koncí dnem 31. prosince
2008.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška c. 240/2002 Sb., o registraci
historických vozidel a sportovne historických vozidel
a o jejich testování a provozu.

§ 10
Úcinnost

Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.
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Príloha c. 6 k vyhlášce c. 355/2006 Sb.

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel

1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci k1ubov}'ch
testovacích komisí a krajských testovacích komisí.

2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou puvodnost se
toto testování v Ceské republice provádí podle mezinárodního technického kÓdu nebo podle
mezinárodního sportovního rádu.

3, Podle mezinárodního technického kód~ lze schválit jako historické vozidlo zachovalé
mechanicky pohánené vozidlo, které bylo vyrobeno pred více jak:
a) 24 léty pro léta 2006 -- 2007,v roce2006sejednáo vozidlo,kterébylovyrobenov roce
1982 a dríve, v roce 2007 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1983 a dríve,
b) 25 léty pro léta 2008 - 2009, v roce 2008 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce
1983 a dríve, v roce 2009 se jedná o vozidlo, které vyrobeno v roce 1984 a dríve,
c) pro další období to je pro rok 2010 a následující vozidla která byla vyrobena pred 25 léty
a dríve.

4. Klubová testovací komise muže být zrízena v klubu historických vozidel po splnení
následujícíchnáležitostí:
a) v klubu jsou minimálne 3 odborne proškolené osoby pro testování historických vozidel
podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základe absolvování odborného školení jim byl vydán
prukaz technickéhokomisare,
b) predseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobe složení klubové testovací
komise a predložípodpisovévzoryvšech clenu komise.

5. Predsedaklubovétestovacíkomiseje odpovednýza cinnostkomisea vede evidencí:
a) provedenýchtestováníhistorickýchvozidel,
b) pridelenýchzvláštníchregistracníchznacekpro historickávozidla,
c) pravidelnýchrocníchtestováníhistorickýchvozidel,
d) platnostprovedenýchtestováníhistorickýchvozidel.
Tyto údaje hlásí vždy do 15. cervna každého kalendárníhoroku predsedovi krajské testovací
komise.

6. Testování na historickou pÚvodnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele
historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla ve
ctyrech vyhotoveních - príloha C. 3 této vyhlášky, kde vyplní údaje o vlastníku
a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé Údaje
o vozidle. Pokud se jedná o první testování historického vozidla predkládá spolu
s vyplnenými tiskopisy barevné fotografie o rozmeru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapím,
u automobilu 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-predním pohledem,
u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu
s vyplnenou žádostí o provedení testování hístorického vozidla žadatel o klubové testování
pristaví podle požadavku klubové testovací komise vozidlo k provedení overení skutecného
stavu vozidla a soucasne pripraví doklady k overení uvedených údajÚ v žádosti a overení.
historické puvodnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti pri testováni. Kladný
výsledek klubového testování zapíše predseda klubové komise do žádosti o provedení
testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem klubové testovací komisé, svým podpisem
a dvema podpisy dalších clenu klubové testovací komise.

r
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7. Klubová testovací komise provádí pravidelné rocní prohlídky již dríve otestovaných
historickýchvozidel, kterým byljiž vydánprukaz historickéhovozidla, osvcdcenio registraci
vozidla a byla jim pridelena zvláštní registracní znacka pro historická vozidla. Soucástí této
prohlídky je kontrola identifikacních znaku vozid1a s údaji zapsanými v predložených
dokladechk vozidlu. Kladnývýsledekklubovéhotestováníje zapsán do protokoluo testování

. historického vozid1a.

8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích Ceské
republiky.Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborne proškolenéosoby pro
testování historických vozidel, kterým byl vydán prukaz technickéhokomisare. Do krajské
testovací komisejsou jmenování zástupci ze všech klubu historickýchvozidel, které sídlí na
Územípríslušnéhokraje. Krajskákomiseje 'minimálnetríclenná,ze svého stredu si volí svého
predsedu. Predsedaje pro vykonávání funkce predsedy krajské testovací komise jmenován
právnickou osobou nejménc na období jednoho roku. Právnická osoba dodá všem místne
príslušným úradum seznamy clenu krajské testovací komise sjejich podpisovými vzory,
soucasne uvede všechny predsedy krajských testovacích komisí a otisk jejich pridelených
razítek.

9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonu
stanovenýchv § 6 odst. 4 této vyhlášky,v odbornýchopravárenskýchautodílnách,kteréjsou
vybaveny technikou pro zmerení geometrie prední a zadní nápravy. osvetlení vozidla a
funkcnosti brzd. Je-Ii historické vozidlo technicky zpusobilé kladný výsledek prvního
testování vyznací predseda krajské testovací komise do žádosti o provedení testování
historickéhovozidla, a stvrdíjej razítkemkrajskétestovacíkomise a svým podpisema dvema
podpisydalších clenukrajské testovacíkomise.

10. Krajská testovací komise provádí pravidelné rocní prohlídky již drive otestovaných
historickýchvozidel, kterým byljiž vydán prukaz historickéhovozidla, osvedcenío registraci
vozidla a byla jim pridelena zvláštní registracní znacka pro historická vozidla. Rocnf
prohlídky se provádí za podmínek stanovených v bodu 9 techto pravideL Kladný výsledek
krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné rocní
testování vyznací predseda krajské testovací komise otiskem razítka a svým podpisem do
prukazu historického vozidla, soucasne vyznací platnost testování. Provedení kladného
testování historických vozidel predá predseda krajské testovací komise všem místne
príslušnýmúradumnejpozdejido 30. cervnakalendárníhoroku.

11. Zjistí-li právnická osoba závažnéporušení v prubehuklubovéhonebo kr8:jskéhotestování
historického vozidla, zruší kladné testování historickéhovozidla. Soucasne odebere prukaz
technického komisare pro testování historickýchvozidel, prípadne odvolá predsedu krajské
testovacíkomise.

12. Pro prípadné rešení sporu pri testování historických vozidel muže být zrízena na
Ministerstvu dopravy pro odborné posouzeni komise, složená ze zástupcu Ministerstva
dopravy, zástupcÚprávnické osoby a urceného pred.;;edykrajské testovací komise z jiného
kr8:je,prípadne dalšíchodborníkuz automobilovéhoprÚmyslunebo strojírenství.

13. Body 2 až 7 lze použit obdobne pro klubové testování vozidla na historickoupuvodnost,.
kteréje zapsánov registru silnicníchmotorovýcha pripojnýchvozidel.


