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Obecné podmínky pro vyřízení žádosti 

 

Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 
 

Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o 

vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze zapsat do RSV zahraniční právnickou osobu, 

která má na území České republiky umístěn odštěpný závod. Dále z důvodu znění 

Občanského zákoníku se pro účely RSV stanovil správce svěřeneckého fondu jako 

vlastník vozidla. 

Dalším nově zapisovaným údajem jsou údaje o historické původnosti vozidla a 

datum převodu vozidla z RSV do registru historických a sportovních vozidel, které 

zapisuje místně příslušný úřad vedoucí registr historických a sportovních vozidel.. 

V rámci schvalování novely zákona byl do textu zahrnut nový §8a, který je reakcí 

na nemožnost provést změnu vlastníka vozidla v RSV standardním způsobem, tj. podání 

společné žádosti dosavadního a nového vlastníka v zákonem stanovené lhůtě. Od 1. června 

2017 lze po uplynutí 10 denní lhůty požádat o provedení změny v RSV pouze jedním z 

účastníků smluvního vztahu.  

Drobná úprava byla provedena také u použitelnosti protokolu o evidenční 

kontrole silničního vozidla a předkládání tohoto dokumentu u zápisu změny vlastníka a 

provozovatele vozidla. Platnost protokolu byla prodloužena na 30 dnů a dále není nutné 

předkládat tento dokument k žádosti o zápis změny vlastníka vozidla z důvodu přechodu 

vlastnického práva v případě, že byla zároveň podána žádost o zápis zániku vozidla. 

Zároveň se nově protokol o evidenční kontrole silničního vozidla předkládá vždy k žádosti 

o vydání registrační značky na vývoz dle Š 14 zákona. 

K zápisu zániku vozidla v RSV se vztahuje také nová podmínka, a to umožnění 

provedení změny v RSV v případě, že vozidlo zaniklo jiným způsobem a tento způsob 

zániku je podložen pravomocným rozhodnutím v řízení o přestupku podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nebo v jiném trestním řízení. 

Zákon dále zpřesnil předkládání dokladů o likvidaci vozidla pouze k silničním vozidlům 

nikoliv k přípojným vozidlům v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a dále jako doklad o zničení vozidla může být použit doklad 

vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR. 
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Další novinkou je dle §38d zákona vydávání zvláštních registračních značek s 

omezenou platností na vývoz do jiného státu (dále jen „registrační značka na vývoz”) pro 

neregistrovaná vozidla se schválenou technickou způsobilostí, včetně dokladu o přidělení 

těchto zvláštních registračních značek. Novela vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci 

vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o registraci vozidel”) stanovuje 

nový vzor dokladu k těmto registračním značkám. V oblasti registračních značek na přání 

(dále jen „RZP”), je s účinností od 1. června 2017 prodloužena lhůta pro přidělení RZP při 

rezervaci, a to na 6 měsíců. 

Zásadní změnou, kterou novela zákona přinesla, je rozvolnění místní příslušnosti 

pro provedení úkonů v RSV obecními úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen 

„ORP”). Zákon v §5 přímo vymezuje úkony, které lze, za dodržení zákonem stanovených 

podmínek, včetně doložení žadatelem všech zákonem požadovaných dokumentů, provést 

na kterémkoliv ORP, tj. vést řízení o provedení úkonu od podání žádosti žadatelem až po 

ukončení řízení vydáním osvědčení, nebo rozhodnutím v dané věci na kterémkoliv ORP. 

 

Formuláře ke stažení: 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-

(1)/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-

formulare-(1) 

 

Novela zákona č. 56/2001 Sb. ke stažení: 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56#p8a 

 

 

 

 

  

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56#p8a
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Úkony které prování KONKRÉTNÍ ORP, jedná se o následující úkony: 

 

1. zápis vozidla do RSV v případě přidělení RZP; zápis provádí ORP v místě 

podání žádosti o přidělení RZP, 

2. „opětovné” přidělení RZP k vozidlu po rezervaci RZP; úkon provádí ORP v 

místě, kde byla podána žádost o rezervaci RZI) a tabulky RZP jsou na tomto 

ORP uloženy, 

3. oznámení adresy místa umístění vyřazeného vozidla z provozu a účel vyřazení 

vozidla z provozu po 12 měsících po vyřazení vozidla z provozu; údaje do 

RSV zapisuje ORP v místě, kde jsou doklady k vozidlu a tabulky s registrační 

značkou uloženy, 

4. ukončení vyřazení vozidla z provozu — úkon provádí ORP, který provedl 

vyřazení vozidla z provozu, tj. ORP, kde jsou doklady a tabulky s registrační 

značkou uloženy, 

5. přidělení zvláštní registrační značky na vývoz s omezenou platností 

neregistrovanému vozidlu a vydání dokladu k těmto registračním značkám — 

úkon provádí ORP v místě sídla provozovny prodejce vozidla. 

Místní příslušnost je nově rozvolněna pro poskytnutí údajů z RSV, zápis vozidla do 

RSV s přidělením standardní registrační značky, zápis změny vlastníka nebo 

provozovatele vozidla, výměna registračních značek a dokladů k vozidlu, vydání 

registračních značek na nosné zařízení připojitelné k vozidlu, rezervace RZI), zápis změny 

ostatních údajů vedených v RSV, vyřazení vozidla z provozu, vývoz vozidla do zahraničí, 

ale také zápis zániku vozidla v RSV. 

V novele zákona je z důvodu administrativní chyby v legislativním procesu chybně 

uveden ,,§13a” místo §3, který se vztahuje k tomuto úkonu. Obdobná administrativní chyba 

je schválena také v §8a, který mylně odkazuje na §8 odst. 5 v použití zmocnění pro 

provedení úkonu. Správně má být uveden §8 odst. 6. 

V následujících odstavcích jsou popsány podmínky, přílohy žádosti a činnosti ORP 

stanovené zákonem s uvedením položek správních poplatků k vybraným úkonům v oblasti 

registrace vozidel, které byly předmětem novely zákona. 
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Zápis silničního vozidla do registru (§6 a §7 zákona) 

 

A. podmínky pro zápis silničního vozidla do RSV podle §6 odst. 3 

zákona: 

1. schválená technická způsobilost vozidla 

2. uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

3. zaplacena DPH při pořízení nového dopravního prostředku z jiného 

členského státu 

4. vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené (SIS a IS PČR - 

PATRMV) 

5. provozovatel vozidla má na území ČR stanovený typ pobytu, udělen azyl 

nebo sídlo, popřípadě existuje na území ČR odštěpný závod zahraniční 

právnické osoby 

6. žádost vlastníka nebo společná žádost vlastníka a provozovatele o zápis 

silničního vozidla do RSV 

B. přílohy žádosti o zápis silničního vozidla do RSV podle §6 odst. 5 zákona 

předkládané žadatelem: 

l . doklad o technické způsobilosti vozidla 

a. technický průkaz silničního vozidla 

b. prohlášení o shodě 

c. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem 

d. rozhodnutí ORP o schválení technické způsobilosti jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla 

e. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech 

členských státech 

2. doklad o technické prohlídce v případě provozovaného vozidla 

3. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pokud vozidlo není nové 

4. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

5. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o 

délce přechodného pobytu 

6. potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě nového dopravního 

prostředku dle definice zákona o DPH I 

7. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického 

průkazu vozidla 
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8. písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení u zápisu, 

popřípadě plná moc podepsaná podle zákona o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů 

 
1 Podle S 4 odst. 4 písm. b) bodu I zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů se za nový dopravní prostředek považuje: „vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s 

obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode 

dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km” 

C. Správní poplatky1 za zápis vozidla do RSV podle sazebníku správních poplatků 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „sazebníku”): dle položky 26 písm. a), tj. 300,-; 500,-; 700,- nebo 800,- Kč. 

Poplatek zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele, vydání osvědčení o registraci 

vozidla. Pokud ORP vybere poplatek podle písm. a) za zápis vozidla do RSV, pak již 

nevybírá poplatek za vydání tabulky s registrační značkou (písm. c) - 200,- Kč za každou 

tabulku) a za zápis změny v technickém průkazu nebo v RSV (písm. g) - 50,- Kč). 

Osvobození od poplatku  

-držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pro poplatek 800,- Kč 

-vždy pro dědictví a zánik společného jmění manželů  

-změna právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v 

souvislosti s převodem majetku státu podle zákona 92/1991 Sb., o převodu majetku 

státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

                                               
1 Dále ORP může také vybírat poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 

autovraků podle Š 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů v případě, že jsou splněny podmínky pro výběr tohoto poplatku. 
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Zápis změny vlastníka nebo provozovatele (§8, §9 a §10 zákona)  

A. podmínky pro zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do 

RSV podle §8 nebo 9 zákona účinnému od 1. června 2017: 

1. vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené (SIS a IS PČR - 

PATRMV) 

2. provozovatel vozidla má na území CR stanovený typ pobytu, udělen azyl 

nebo sídlo, popřípadě existuje na území ČR odštěpný závod zahraniční 

právnické osoby 

3. společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o 

zápis změny (převod vlastnického práva) 

4. žádost nového vlastníka o zápis změny (přechod vlastnického práva) 

5. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (přechod 

vlastnického práva) 

B. přílohy žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 

podle §8 odst. 4 (změna vlastníka) nebo §9 odst. 2 (změna provozovatele) zákona 

předkládané žadatelem: 

1. technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, 

2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší 30 dnů a 

není podaná zároveň žádost o zánik vozidla po přechodu vlastnického 

práva k vozidlu 

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla (ne u vyřazeného vozidla z provozu) 

4. doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu v případě přechodu 

vlastnického práva 

5. písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení u 

zápisu změny v RSV, popřípadě plná moc podepsaná podle zákona o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

C. Správní poplatky2 za zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 

podle sazebníku: 

-položka 26 písm. a), tj. 300,-; 500,-; 700,- nebo 800,- Kč. 

-poplatek zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele, vydání osvědčení o 

registraci vozidla. 
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Osvobození od poplatku  

-držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pro poplatek 800,- Kč 

-vždy pro dědictví a zánik společného jmění manželů  

-změna právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v 

souvislosti s převodem majetku státu podle zákona 92/1991 Sb., o převodu majetku 

státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zápis změny vlastníka (§8a zákona –zápis nového vlastníka v RSV) 

A. podmínky pro zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do 

RSV podle §8a a 10 zákona: 

1. vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené (SIS a IS PČR - 

PATRMV) 

2. provozovatel vozidla má na území CR stanovený typ pobytu, udělen azyl 

nebo sídlo, popřípadě existuje na území ČR odštěpný závod zahraniční 

právnické osoby 

3. uplynula lhůta 10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva a nebylo 

požádáno o provedení změny v RSV 

4. žádost dosavadního nebo nového vlastníka o zápis změny v registru 

silničních vozidel podle přílohy č. 3 vyhlášky o registraci vozidel. 

B. přílohy žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 

podle §8a odst. 2 zákona předkládané žadatelem: 

1. technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, jsou-li k dispozici 

2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší 30 dní 

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla (ne u vyřazeného vozidla z provozu) 

4. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (zejména písemná 

kupní smlouva, apod.) 

5. písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení u 

zápisu, popřípadě plná moc podepsaná podle zákona o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

C. Správní poplatky2 za zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 

podle sazebníku: 

-položka 26 písm. a), tj. 300,-; 500,-; 700,- nebo 800,- Kč 

-poplatek zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele, vydání osvědčení o 

registraci vozidla. 

Osvobození od poplatku  

-držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pro poplatek 800,- Kč 

-vždy pro dědictví a zánik společného jmění manželů  

-změna právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v 

souvislosti s převodem majetku státu podle zákona 92/1991 Sb., o převodu majetku 

státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vyřazení silničního vozidla z provozu (§12 zákona) 

A. přílohy žádosti o vyřazení silničního vozidla (nově příloha vyhlášky o registraci 

vozidel) podle §12 odst. 2 zákona předkládané vlastníkem. Vlastník silničního 

vozidla spolu s žádostí 

1. odevzdá osvědčení o registraci, je-li k dispozici 

2. odevzdá všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, jsou-li k 

dispozici 

3. předkládá technický průkaz (k vyznačení záznamu) 

4. po uplynutí roční lhůty oznamuje adresu místa a účel využití vyřazeného 

vozidla 

(ne u odcizeného vozidla) 

5. v případě odcizení vozidla k žádosti přiloží policejní protokol. 

B. Správní poplatky za vyřazení silničního vozidla z provozu podle sazebníku: 

  položka 26 písm. b) 200,- Kč. 

Osvobození od poplatku 

Vyřazení vozidla z provozu důvodu odcizení vozidla. 

Správní poplatek za zápis adresy místa a účelu využití vyřazeného vozidla podle 

sazebníku: 

-není předmětem správního poplatku, nevybírá se. Předmětem poplatku je až 

případná změna původních údajů zapsaných v RSV. 
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Zánik silničního vozidla (§13 zákona) 

A1. podmínky pro zápis zániku silničního vozidla na základě žádosti vlastníka podle 

§13 odst. 

1 zákona: 

1. vozidlo (ne přípojné vozidlo) bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru 

autovraků bez odstranění jeho podstatných částí 

2. ekologická likvidace vozidla oprávněnou osobou v jiném členském státě 

nebo 

3. vozidlo bylo zničeno 

A2. podmínka pro zápis zániku silničního vozidla na základě oznámení: 

1. obecní úřad nebo vlastník pozemní komunikace předal vozidlo provozovateli 

zařízení ke sběru autovraků. 

B. přílohy žádosti o zápis zániku silničního vozidla podle §13 odst. 3, popř. §13 odst. 

1 písm. 

b) zákona předkládané žadatelem k žádosti 

1. oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace 

2. doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou 

osobou v jiném členském státě 

3. doklad potvrzující zničení silničního vozidla (může i Policie ČR a Hasičský 

záchranný sbor ČR, popř. obdobný zahraniční orgán) 

4. technický průkaz silničního vozidla 

5. pravomocné rozhodnutí v řízení o přestupku/správním deliktu podle zákona 

o odpadech, popř. v jiném trestní řízení 

6. osvědčení o registraci vozidla 

7. všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou. 

C. Správní poplatky za zápis zániku silničního vozidla podle sazebníku: 

  není předmětem poplatku, poplatek se nevybírá. 
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Vývoz vozidla (§ 14 zákona) 

A. přílohy žádosti o vydání registračních značek na vývoz podle §14 odst. 2 zákona 

předkládané vlastníkem: 

1. vydané tabulky s dosud přidělenou registrační značkou 

2. osvědčení o registraci vozidla 

3. technický průkaz (k provedení záznamu) 

4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. který není starší než 30 

dní. 

B. Správní poplatky za vydání tabulky s registrační značkou na vývoz podle 

sazebníku: 

 položka 26 písm. c) 200,- Kč za každou tabulku a položka 26 písm. g) za zápis 

změny do technického průkazu a registru silničních vozidel nové 

alfanumerické kombinace registrační značky. 
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Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (§ 38d zákona) 

 

A. podmínky pro vydání registrační značky na vývoz podle §38d odst. 1 

zákona: 

1. vozidlo není zapsáno v RSV 

2. vozidlo má schválenou technickou způsobilost. 

B. přílohy žádosti o vydání registračních značek na vývoz podle §38d zákona 

předkládané vlastníkem: 

1. doklad o technické způsobilosti vozidla 

2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. který není starší 30 dní, 

nejedná-li se o nové vozidlo 

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla 

4. doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu. 

C. Správní poplatky za vydání tabulky s registrační značkou na vývoz podle 

sazebníku: 

 položka 26 písm. c) 200,- Kč za každou tabulku s registrační značkou. 

Novela zákona zasáhla také do úkonů místně příslušných úřadů vedoucí registr 

historických a sportovních vozidel (dále jen „RHSV”). Jedná se především o zápis údajů 

do RSV stanovených v  §4 odst. 2 písm. l) a m), tj. údaj o tom, že silniční vozidlo je 

historicky původní a datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do 

registru historických a sportovních vozidel. Pro zápis těchto údajů do RSV jsou 

příslušnými zákony stanoveny následující podmínky, přílohy žádosti, činnosti příslušného 

úřadu a správní poplatky. 
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Zápis údajů o převodu vozidla z RSV do RHSV (§79a zákona) 

A. podmínky pro zápis údajů o převodu vozidla z RSV do RHSV podle §79a odst. 2 

zákona: 

1. vozidlo je zapsáno v RSV 

2. vozidlo má protokol o platném testování. 

B. přílohy žádosti o zápis údajů o převodu vozidla z RSV do RHSV podle §79a odst. 

5 zákona předkládané vlastníkem: 

1. technický průkaz vozidla 

2. osvědčení o registraci vozidla 

3. tabulku/y s registrační značkou 

4. protokol o platném testování. 

C. Správní poplatky za zápis údajů do RSV a vydání tabulky se zvláštní registrační 

značkou pro historická vozidla: 

 položka 26 písm. g) 50,- Kč za zápis změny v RSV, 

 položka 26 písm. f) 500,- Kč za každou tabulku se zvláštní registrační 

značkou pro historická vozidla. 
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Zápis údajů o historické původnosti vozidla do RSV (§79c zákona) 

A. podmínky pro zápis údajů o historické původnosti vozidla podle §79c odst. 2 

zákona: 

1. vozidlo je zapsáno v RSV 

2. vozidlo má protokol o platném testování 

3. žádost o uznání testování silničního vozidla podle přílohy č. 7 vyhlášky o 

stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek 

testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek 

testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních 

vozidel. 

B. přílohy žádosti o zápis údajů o historické původnosti vozidla podle §79c odst. 3 

zákona předkládané vlastníkem: 

1. technický průkaz vozidla 

2. protokol o platném testování. 

C. Správní poplatky za zápis údajů do RSV: 

              -položka 26 písm. g) 50,- Kč za zápis změny v RS 


