Postup pro získání RZ historického vozidla
1. Klubová testace – kontrola a ověření původnosti a technického stavu .
Viz. Podmínky pro testování historických vozidel
2. Krajská testační komise: kancelář-Rudolfovská 74, České Budějovice,
p. Petr Sojka
Úřední den: Pouze středa 15-18 hod.
Nevolat jsme kancelář kde se úřaduje…
Červenec - srpen zavřeno
3. Uzavření zákonného pojištění – bez SPZ
4. Registrace vozidla – Magistrát ČB – vyřizuje p. Veselý
Pozor !!! Platnost průkazů vydaných (prodloužených) do 31.5. 2017 je 12 měsíců.
Průkazy vydané (prodloužené) po 2.6. 2017 mají platnost maximálně 24 měsíců od dne
vydání (prodloužení).
V případě neprodloužení platnosti průkazu je vozidlo považováno za nezpůsobilé provozu, s
následnou možností sankcí ze strany správních orgánů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky pro testování historických vozidel
a) Testovat lze vozidla -30 let ( min 1 měsíc od uvedení do provozu) a starší, která jsou v
bezvadném technickém a optickém stavu, nebo ve vzácně dochovaném původním stavu a
odpovídají dobové specifikaci a mají prohlídku od odborné dílny.
b) vozidla musí mít prohlídku od odborné dílny nebo STK na vyžádání – netýká se
motocyklů.
Vozidla vybavená vzduchovou brzdovou soustavou musí mít revizi tlakové nádoby.
c) žadatel při testaci předloží vyplněnou žádost o testování HV, kopii dokladu o nabytí
vozidla, fotografie formátu 6x9 cm na lesklém fotografickém papíře (auto: levo-přední
pohled 6x, pravo-zadní pohled 6x; moto: levý boční pohled 6x, pravý boční pohled 6x). Po
dohodě může zajistit klubová testační komise za poplatek 120,-Kč/ sada.
d) poplatek za klubovou testaci(*) moto :2000,- auto: 2000,e) za krajskou testaci moto: 800,auto: 800,f) vystavení ZRZ na Magistrátě v ČB ( vždy s sebou doklad o povinném ručení)
moto do 50ccm 300,moto nad 50ccm 500,auto
800,g) prodloužení testace – dle data v průkaze

Termín hromadné testace zveřejňuje VCC České Budějovice na
svých web stránkách : www.veterancarclubcb.cz - testace se
provádějí v předstihu
h) poplatek za prodloužení platnosti průkaz HV(*)
moto: bude
upřesněn
auto: bude
upřesněn
* pro aktivní členy VCC České Budějovice jsou poskytovány slevy

