OBCHODNÍ PODMÍNKY
Federace klubů historických vozidel ČR z. s.
se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, 182 00 Praha 8
identifikační číslo: 67799507
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka: 9052
(dále jen „FKHV“)
pro elektronické žádosti o testování vozidla na historickou působnost prostřednictvím on-line rozhraní
umístěného na internetové adrese: https://www.testovanihv.cz/
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s žádostí o testování vozidla
na historickou působnost (dále jen „žádost“) podávané žadatelem prostřednictvím on-line rozhraní
umístěného na internetové adrese: https://www.testovanihv.cz/ (dále jen „webová stránka“).
1.2.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí žádosti. Žádost a obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Práva a povinnosti žadatele ve vztahu k podávání žádosti neupravené
těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými platnými právní předpisy, zejména zákonem č. 56/2001
Sb. a vyhláškou č. 355/2006 Sb.
1.3.
Znění těchto obchodních podmínek může FKHV měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

2.1.
Majitel vozidla podává žádost odesláním formuláře: „Žádost o provedení testování HV“ na
webových
stránkách.
Videonávod
pro
správné
podání
žádosti
je
k dispozici
zde:
https://www.youtube.com/watch?v=zA_BYs1cqxM&feature=youtu.be.
2.2.
Před podáním žádosti je žadateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do žádosti žadatel
vložil, a to i s ohledem na možnost žadatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání informací do
žádosti. Žádost odešle žadatel kliknutím na tlačítko „ ODESLAT FORMULÁŘ“. Žadatel je povinen v
žádosti uvádět pouze pravdivé a správné údaje.
3.

POPLATEK ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTI A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.
Poplatek za podání žádosti činí 300,- Kč. Žadatel poplatek uhradí FKHV bezhotovostně převodem
na účet FKHV na základě platebních údajů, které obdrží na svůj e-mail, který uvedl ve formuláři „Žádost o
provedení testování HV“ nebo pomocí platební brány. Žadatel je povinen při placení poplatku
bezhotovostním převodem uvést příslušný variabilní symbol platby. Závazek žadatele uhradit poplatek je
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet FKHV.

3.2.
Daňový doklad vystaví FKHV žadateli po uhrazení poplatku a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu žadatele. Žadatel s vystavováním a zasíláním faktur elektronickými prostředky
souhlasí.
4.

VRÁCENÍ POPLATKU

4.1.

Žadatel bere na vědomí, že neúspěšné testování vozidla není důvodem pro vrácení poplatku.

5.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.
Informace o zpracování osobních údajů žadatele jsou k dispozici na webové stránce
https://www.fkhv.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.
5.2.

Žadatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v žádosti uvádět správně a pravdivě.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6. 1.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

