Zá sady VCC Dvů r Krá lové n. L.
pro testová nı́ silnič nı́ch a historický ch
vozidel
Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.
Platnost zásad: od 1. 7. 2017.
Čl. 1
Účel
1. Účelem těchto zásad je seznámit zájemce o testování vozidel s konkrétními podmínkami testování
prováděné VCC Dvůr Králové n. L.
2. Obecné zásady a postupy testování jsou uvedeny v dokumentu „Zásady a postupy testování
silničních a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto zásad.
Čl. 2
Zásady testování
1. Provádíme a zajišťujeme testování silničních a historických vozidel na základě požadavku vlastníka
vozidla jako komplexní službu a v případě kladného výsledku s vyhotovením potřebných podkladů
pro další postup řízení v závislosti na druhu testování.
2. Provádíme testování vozidel na historickou původnost a zajišťuje testování na ověření technické
způsobilosti historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a to v jeden den
a na jednom místě.
3. Testování vozidel provádíme testovacími komisaři VCC Dvůr Králové n. L. výhradně v předem určené
odborné opravárenské autodílně, případně v prostorách STK ve Dvoře Králové n. L.
Čl. 3
Podmínky k testování
1. Vlastník historického nebo silničního vozidla, který žádá o testování, nemusí být členem klubu
historických vozidel.
2. Žadatel o testování se řádně seznámí s dokumentem „Zásady a postupy testování silničních
a historických vozidel“, který je nedílnou součástí těchto Zásad.
3. Vlastník vozidla vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“ v části uvedené
pro vyplnění žadatelem (oddíl končí podpisem žadatele) dle „Postupu pro vyplňování Žádosti
o provedení testování historického vozidla“. V přílohách je též uveden vzor vyplněné Žádosti.
Pozor: před vyplněním „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ v elektronické podobě
je nutné ji nejdříve uložit do svého počítače, kde ji poté můžete otevřít v Adobe Acrobat Reader
a vyplnit v probarvených polích. Při vyplnění Žádosti v elektronické podobě a zasláním pomocí
e-mailu, nemusí být Žádost podepsána.
Dále vlastník vozidla:
a. Vyhotoví patřičný počet fotografií pro požadované testování dle druhu vozidla a uvedené
specifikace.
b. Vyplněnou Žádost včetně vzoru fotografií a kopií podkladů k ověření uváděných
skutečností jako např. Osvědčení o registraci vozidla část II. – Technický průkaz, Osvědčení
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o registraci vozidla část I. - ORV, Základní technický popis – ZTP apod., doručí e-mailem,
osobně nebo poštou na níže uvedeno adresu před samotným procesem testování.
c. Zarezervuje si termín testování dle „Rozpisu termínů testování“.
Doručení potřebných podkladů k testování včetně rezervace termínu je třeba provést
minimálně 5 pracovních dní před uveřejněným termínem testování. Po výše uvedených
náležitostech bude vlastníkovi vozidla potvrzen termín testování, ve kterém bude
testování provedeno.
d. Dostaví se s vozidlem v uvedený a potvrzený termín a čas k provedení testování na určené
místo testování.
Čl. 4
Příspěvky za testování
Příspěvky za testování a jejich výše je odvozena od platné Ekonomické směrnice FKHV ČR.
a.
b.
c.
d.

testování KLTK a vystavení Protokolu o testování
testování KTK
pravidelná prohlídka KLTK
pravidelná prohlídka KTK

3000,- Kč
800,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí Zákonem č. 56/2001 Sb., Vyhl. č. 355/2006 Sb. a Technickým
kodexem FIVA, vše v platném znění (dokumenty jsou dostupné na www.vcc.cz).
Čl. 6
Přechodná ustanovení
1. Kontaktní osoba pro testování – Aleš Pařík, tel. 737249566, e-mail: ales.parik@vcc.cz
2. Klubová testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
Oldřich Prokop (předseda) – tel. 724 056 651, e-mail: oldrich.prokop@vcc.cz
Aleš Pařík (místopředseda) – tel.: 737 249 566, e-mail: ales.parik@vcc.cz
Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach@vcc.cz
Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl@vcc.cz
Pavel Šimek – tel.: 731 456 544, pavel.simek@vcc.cz
3. Krajská testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl@vcc.cz
Radek Klimeš – tel.: 604 727 605, radek.klimes@vcc.cz
Aleš Pařík – tel.: 737 249 566, ales.parik@vcc.cz
Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach@vcc.cz
4. Předseda krajské testovací komise:
Zdeněk Kuthan – tel. 603 843 536, zdenek.kuthan@pneukuthan.cz
5. Registrační místo Královéhradeckého kraje pro registraci historických vozidel:
Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové
(bývalá Gayerova kasárna).
tel.: 495 707 833, 495 707 829
Pracovní doba v pondělí a ve středu 7.30 až 17.00hod., úterý a čtvrtek 7.30 až 14.00.
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