
Přetestování historických vozidel 

Dále uvedené informace slouží pouze pro základní prvotní orientaci vlastníků historických 

vozidel (HV) v dané problematice, nejsou detailním návodem pro přetestování a nemají 

komerční podtext Veteran Car Clubu Písek spolek. 

Jak bylo řečeno v kapitole Testování historických vozidel, testování vozidla na historickou 

původnost a Průkaz historického vozidla (PHV), mají platnost 2 roky od provedení testování 

Po uplynutí této lhůty je za určitých podmínek možno testování historického vozidla a PHV 

znovu na 2 roky prodloužit. 

V roce 2020 je přetestování historických vozidel prováděno stejným způsobem jako 

v uplynulých letech, pouze dochází k organizační změně, kdy přetestování HV je prováděno 

v informačním systému Federace klubů historických vozidel (FKHV). Informační systém je 

dostupný na www.testovanihv.cz 

Zde ale nastávají dvě zcela odlišné situace: 

1. Původní Žádost o testování daného HV byla provedena digitálně a je v informačním 

systému. 

2. Původní Žádost o testování daného HV nebyla provedena digitálně. V tomto případě 

bude potřeba "Žádost o provedení testování historického vozidla" (dále žádost) 

vyplnit znovu. 

V případě, že žadatel o testování nemá dostupné podklady pro vyplnění "Žádost o provedení 

testování historického vozidla", KLTK VCC Písek na požádání podklady zajistí nebo žádost 

vyplní. 

Pro úspěšné absolvování procesu přetestování historického vozidla je nutné předložit 

původní žádost a dále je třeba mít volné místo na razítko na straně 3 v Průkazu historického 

vozidla (PHV). V případě, že strana 3 PHV je již zcela zaplněna razítky, místně příslušné 

registrační místo vydá po předložení fotografií HV 6 x 9 cm nový PHV. 

Další informace k testování, včetně ekonomického rámce, naleznete na stránkách národní 

autority FKHV. https://www.fkhv.cz/ 

V případě potřeby detailnějších dotazů nás neváhejte kontaktovat. www.vccpisek.cz 

Snadné a rychlé přetestování vašeho historického vozidla vám přeje VETERAN CAR CLUB 

PÍSEK spolek. 

 

 

 

 

Ing. Alois Krejčí 

předseda KLTK 03-15 

tel.: +420 603 558 566 

e-mail: testace@vccpisek.cz 
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